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1. Об’єкт, предмет та завдання харчових технологій 
Технологія харчових виробництв — прикладна наука. Основними об'єктами 

її досліджень є окремі технологічні операції, зв'язки між ними, комплексні 
технологічні процеси як системи одиничних процесів, машини і апарати як 
складові технологічних ліній.  

Для задоволення своїх потреб в їжі, одязі, житлі, засобах праці людина 
споконвіків переробляла доступні їй природні ресурси сировини на необхідні 
види продукції. Цей процес у ХVІІІ сторіччі отримав назву “технологія”, що 
означає “знання ремесла” (“техно”- грецькою майстерність, ремесло; “логос” – 
знання, наука, вчення). Отже – технологія, це процес отримання з вихідної 
сировини певної продукції.  Цим терміном позначають як наукову так і практичну 
діяльність. Технологія як наука – це галузь знань про способи виробництва 
корисної для людини продукції та методи відбору з цих способів найбільш 
економічних і довершених відносно надання потрібних характеристик 
вироблюваної продукції. Як практична діяльність, технологія – це сукупність 
засобів, прийомів, переробки сировини в кінцеву продукцію. 

Стосовно сучасних харчових виробництв, технологія, це наука про способи 
переробки вихідної сировини в кінцеві продукти заданого призначення і якості.  В 
свою чергу технологічний процес – це сукупність всіх операцій, які забезпечують 
виготовлення з вихідної сировини кінцевого продукту заданої якості і 
призначення. 

Мета дисципліни – підвищення якості, ефективності та безпеки харчових 
виробництв. 

Метод дисципліни – створення моделей (спрощених об'єктів) для виявлення 
і вивчення існуючих зв'язків і закономірностей технологічних процесів. В 
технології використовують різні види моделей: описові (вербальні), графічні, 
математичні, аналогові, фізичні (натуральні). 

Завдання дисципліни: 
- Забезпечення охорони здоров'я людини, та захисту довкілля від 

шкідливого впливу харчових виробництв; 
- Вдосконалення методів моделювання на основі теорії подібностей та 

аналогій; 
- Вдосконалення методів управління технологічними процесами, методів 

оцінки та розрахунків технологічних процесів і апаратів; 
- Розробка нових, ефективних методів обробки сировини для підвищення 

виходу і якості продукції; 
- Забезпечення раціонального використання виробничих ресурсів 

(сировини, енергії, обладнання, праці, фінансів тощо); 
- Пошук та впровадження у виробництво нових та нетрадиційних видів 

сировини. 



Предметом досліджень технології є найбільш загальні закономірності 
перебігу технологічних процесів та їх моделі, особливості проявлення законів 
фундаментальних наук в конкретній технології, методи якісної та кількісної 
оцінки характеристик складових технологічного процесу. Об'єктом харчових 
технологій – є технологічні процеси виробництва харчових продуктів з вихідної 
сировини 

 
2. Особливості моделей харчових технологій 
Теоретичними основами технології харчових виробництв є закони, 

принципи і правила фундаментальних наук в їх специфічній дії, з якою вони 
проявляються в конкретній галузі технології. За пропозицією В.М. Стабнікова та 
М.В. Остапчука теоретичні основи технології з різним ступенем наближення 
можуть бути представлені трьома типами моделей (описів): параметричними, 
морфологічними і функціональними. Параметрична (вербальна) модель є 
якісною описовою моделлю процесу, яка може бути представлена у вигляді 
графічної схеми, тексту з характеристикою складових процесу (сировини, 
робочих агентів, проміжних або кінцевих продуктів, машин, апаратів тощо). Ця 
модель не відображає закономірностей процесу, а тому є лише якісною, 
спрощеною, орієнтовною. 

Морфологічна модель побудована на відображенні взаємозв'язків 
властивостей, ознак та їх співвідношень на кожній технологічній операції. Така 
модель може бути представлена у вигляді операторної схеми технологічного 
процесу (потоку). Вона відбиває статичні, кінетичні та інші закономірності 
процесу, а тому дає якісну і кількісну характеристику про структуру і 
направлення технологічного процесу. 

Функціональна модель встановлює кількісні взаємозв'язки між окремими 
елементами технологічного процесу (операціями), структурні зв'язки виробничого 
процесу. Вона може бути представлена у вигляді фізичної (експериментальної) 
або математичної (аналітичної) моделі.  

Таким чином, основним методом технології є метод ітеративного 
моделювання — створення моделей (ідеальних об'єктів), їх системний аналіз і 
синтез для виявлення найбільш суттєвих взаємозв'язків між елементами і 
обґрунтування оптимального вибору технологічного об'єкта. 

Системний аналіз — це логічний (уявний) спосіб розділення 
досліджуваного об'єкта на його складові елементи, вивчення функцій кожного 
елемента в складі системи та зв'язків між елементами. 

Системний синтез — це логічне (уявне) возз'єднання вивчених елементів у 
відповідності з виявленими закономірностями їх взаємного впливу з метою 
оптимізації функціонування систем як цілісного об'єкта. 

Оскільки основним призначенням підприємств харчового під комплексу 
АПК є виробництво повноцінної та безпечної продукції в необхідній кількості і 
асортименті для задоволення різноманітних і зростаючих потреб населення, то 
загальною кінцевою метою технології є розширення асортименту продукції 
підвищення її якості та ефективності виробництва. 

Серед таких загальних завдань можна виділити ті, що є актуальними 
сьогодні, а саме: 



1.  Всебічне і ґрунтовне вивчення на молекулярному і тканинному 
рівнях фізичних, хімічних, органолептичних і технологічних властивостей 
сировини для визначення та обґрунтування технологічних вимог до неї. Це 
дозволить спрямувати селекцію на формування найбільш придатних видів (сортів, 
порід тощо), а також створити кваліметричні моделі якості сировини, за 
допомогою яких буде вирішена проблема її стандартизації і сертифікації. 

2. Розробка точних, надійних експрес-методів аналізу якості і складу 
сировини, проміжних та кінцевих продуктів, а також перебігу технологічних 
процесів; 

3. На підставі новітніх досягнень фундаментальних наук створити 
загальну теорію харчових технологій, яка б забезпечувала виробництво продукції, 
що відповідає сучасним вимогам науки про харчування. Вона повинна 
узагальнити закономірності взаємозв'язків і перетворень основних компонентів 
сировини і продукції. 

4.   Розробка і впровадження високоефективних технологій комплексної 
безвідходної переробки сировини. Це дозволить вирішити не тільки проблему 
утилізації відходів та вторинних ресурсів харчових виробництв, а й суттєво 
пом'якшити проблему "білкового дефіциту". 

5.   Максимальне збереження нативних властивостей компонентів вихідної 
сировини під час її переробки. Це можливо при застосуванні сучасних 
баромембранних, кріоскопічних, асептичних, біологічних та інших прогресивних 
технологій. 

6. У зв'язку з швидким зростанням виробництва харчових продуктів на 
малих підприємствах необхідна розробка для них таких технологій, які б 
забезпечували поєднання вимог глибокої комплексної переробки, безвідходності, 
якості і економічної ефективності кінцевої продукції. 

7. Пошук нових видів тари і пакування для харчових продуктів, здатних 
забезпечувати збереження якості продукції, надання їй привабливого вигляду, 
створення зручності при транспортуванні, зберіганні та користуванні і, в той же 
час, не завдавати шкоди оточуючому середовищу. Вони повинні бути 
безпечними, надійними і економічно доцільними. 

8. Розробка і впровадження логістичних методів організації 
транспортування і збереження сировини та готової продукції, згідно з якими 
вхідні і вихідні матеріальні та інформаційні потоки розглядаються як цілісна 
система.  

Застосування цих методів дозволяє оптимізувати витрати часу і ресурсів. 
Для виконання цих завдань харчова технологія як наукова і практична 

діяльність повинна розвиватися в таких пріоритетних напрямах: 
♦ пошук нових нетрадиційних видів сировини для збільшення сировинних 
ресурсів і зменшення залежності від імпорту сировини; 
♦ раціональне природокористування і охорона довкілля за рахунок впровадження 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій, сучасних методів пакування, 
зберігання і транспортування продукції; 
♦ забезпечення умов для виробництва повноцінної, якісної та безпечної продукції 
як загального призначення, так і функціональних продуктів (дитячого, дієтичного, 
лікувального та спеціального призначення); 
♦ комплексна механізація та автоматизація виробничих процесів; 



♦ постійне оновлення технологій і обладнання у відповідності з науково-
технічним прогресом та передовим досвідом виробництва; 
♦ впровадження систем управління якістю виробничих процесів і якістю 
продукції. 

 
3. Історія виникнення та перспективи розвитку харчових технологій 
Як практична діяльність технологія виникла у стародавні часи. В пам'ятках 

історії стародавніх часів (Китаю, Єгипту, Вавилону, Риму, Греції та ін.) 
збереглися рецепти виготовлення багатьох продуктів харчування: хліба, сиру, 
вина, пива, квасу тощо. Технологічна наука як самостійна галузь знань почала 
формуватися з виникненням товарного виробництва і остаточно сформувалась в 
останній чверті XVIII ст. Технологія харчових продуктів разом з технологією 
лікарських засобів спочатку розвивалась у складі хімічної технології. Вона є 
найбільш стародавньою гілкою хімічної технології. Умовно в історії хімічної 
технології виокремлюють п'ять етапів . 

1. Стародавній (від доісторичних часів до VIII—X ст. нашої ери). Це етап 
виникнення і поширення стародавніх ремесел, коли емпіричним шляхом людина 
знаходила та вдосконалювала способи переробки сировини, складала рецепти та 
передавала їх спочатку усно, а потім письмово від покоління до покоління. На 
цьому етапі технологія виготовлення їжі мала суто практичне значення. 

2. Середньовічний етап (XI—XVII ст.) характеризується створенням цехів, 
тобто дрібнотоварного виробництва. На цьому етапі виникає розподіл праці між 
цеховиками. Процес виготовлення продукції поділяється на окремі операції, які 
виконуються різними особами з використанням різних прийомів і засобів праці. 
Здійснюється порівняння і аналіз ефективності різних прийомів і способів 
переробки, вибір кращих та з'ясування причин перебігу процесів в сировині під 
час її переробки. На відміну від першого етапу технологія мала вже не тільки 
описовий, а й аналітичний характер. Вона все більше набувала рис наукової 
дисципліни. В цей період робляться перші спроби аналізу і узагальнення 
накопиченого досвіду, його вивчення і розповсюдження у вигляді рукописних і 
друкованих книг, довідників та підготовки кваліфікованих фахівців з цієї галузі. 

Так, у 1549 р. в університеті м. Падуя (Італія) була створена перша кафедра 
технології харчових і фармацевтичних матеріалів. А в Росії в 1575 р. з'являється 
"Торговая книга" — рукописна книга, в якій вперше дається опис харчових та 
інших продуктів вітчизняного та іноземного походження, які були найбільш 
поширені в Росії і країнах Європи на той час. Крім опису асортименту і якісних 
характеристик в ній описані способи їх виготовлення та зберігання. 

3. Етап промислової революції (XVIII—XIX ст.) характеризується 
створенням промислового (мануфактурного) виробництва, на якому розподіл 
праці все більш поглиблюється, широко застосовуються спочатку парові, а потім 
електричні машини, значно збільшується продуктивність праці. Саме на цьому 
етапі технологія набуває рис прикладної і теоретичної науки. Конструювання 
машин та обладнання для харчових виробництв потребувало знання сутності 
явищ і процесів, які відбуваються в цих машинах (одиничні процеси). Крім 
якісних характеристик сировини, продукції і процесів з'являється потреба в 
точних кількісних розрахунках розмірів, режимів, потужності та інших 
характеристик технологічного обладнання і процесів. Спираючись на досягнення 



фундаментальних наук (фізики, хімії, математики, біології та інших), такі методи 
були створені, а на їх підставі були розроблені основи промислових технологій 
більшості харчових продуктів, які зберегли свої принципові риси до теперішніх 
часів. Харчова технологія відокремилась від хімічної, а на межі XIX і XX ст. на 
стику технологічних і технічних наук виникла нова наука "Процеси і апарати", 
предметом якої є одиничні процеси в технологічному обладнанні. 

4. В XX ст. харчова технологія проходить четвертий, найбільш бурхливий 
індустріальний етап. На цьому етапі в зв'язку з використанням у виробництві 
поточних (безперервних) технологічних процесів, які здійснюються на 
конвеєрних механізованих лініях, технологія як наука стає синтетичною галуззю 
знань, що поєднує теорію одиничних процесів, теорію систем, теорію оптимізації 
та математичного моделювання. Саме такий синтез дозволяє розглядати 
технологічний процес виробництва продукції як інтегровану систему одиничних 
процесів та зв'язків між ними і оточуючим середовищем. 

Застосування обчислювальної техніки при проектуванні і організації 
технологічних процесів дало можливість використати великий арсенал методів 
математичного моделювання і теорії оптимізації. Завдяки цьому стало можливим 
оптимізувати виробничі і управлінські процеси, виходячи з вимог до кінцевого 
продукту, економічної доцільності та охорони довкілля. 

Широке впровадження в харчових виробництвах механізованих, 
комплексно механізованих та автоматизованих технологічних ліній викликало 
потребу автоматизації управління технологічними процесами. А це в свою чергу 
привело до необхідності формалізації процесів, тобто точної кількісної їх 
характеристики. 

5. В XXI ст. технологія вступила в сучасний, п'ятий етап свого розвитку. 
Він характеризується подальшою її інтеграцією з менеджментом, економікою, 
інформатикою, логістикою, маркетингом тощо. Зараз вона розглядається як 
кібернетична, інформаційна система, що узгоджує не тільки внутрішні проблеми 
технології (якість, собівартість продукції, тощо), а й зовнішні — постачання 
сировини, збут продукції, поява конкурентів і т.ін. і треба додати екологічні 
проблеми. 

Суттєвою особливістю сучасного етапу розвитку технології є також 
поглиблене вивчення сутності фізичних, хімічних, біологічних та інших процесів, 
які відбуваються в сировині, проміжних та кінцевих продуктах у процесі їх ви-
робництва. Воно необхідне для створення загальної теорії харчових технологій, 
яка б забезпечила отримання в технологічному процесі біологічно повноцінної, 
безпечної і якісної продукції при оптимальних витратах матеріальних та енерге-
тичних ресурсів. 

Пошук шляхів подолання "сировинної кризи" ведеться здавна. У різних 
країнах вони мають свою специфіку. Для України на даному етапі розвитку ці 
пошуки полягають в наступному: 

а) скорочення прямих та непрямих втрат продовольчої сировини. Цього 
можна досягнути багатьма способами, а саме: 

♦вдосконаленням технології вирощування, заготівлі, зберігання і 
транспортування сировини, впровадженням досягнень агро- та зоотехнії і 
передового досвіду господарювання, підвищенням родючості ґрунтів та 
продуктивності тварин, надійним захистом рослин та тварин від хвороб і 



шкідників, використанням досконалої спеціалізованої сільськогосподарської 
техніки та транспортних засобів, застосуванням нових прогресивних методів 
сортування, кондиціонування, пакування, транспортування і зберігання 
сільськогосподарської сировини; 

♦використанням більш ефективних та високопродуктивних видів, сортів, 
порід і гібридів, що дозволить нарощувати ресурси сировини без збільшення і 
навіть при скороченні посівних площ, чисельності поголів'я тощо; 

♦ збалансуванням темпів розвитку виробництва сировини з нарощуванням 
потужностей бази зберігання і переробки, максимальним наближенням 
переробних підприємств до місць виробництва сировини, поглибленням інтеграції 
галузей АПК; 

♦ технічним переоснащенням, реконструкцією та розширенням діючих і 
будівництвом нових підприємств на базі прогресивних ресурсозберігаючих 
технологій і техніки, переходом від механізації окремих технологічних процесів і 
дільниць до створення комплексно механізованих та автоматизованих ліній, цехів 
і виробництв; 

♦ вдосконаленням управління технологічними процесами та якістю 
продукції завдяки впровадженню мікропроцесорної техніки, інформаційно-
керуючих комп'ютерних технологій і систем, оптимізацією матеріальних, 
енергетичних, фінансових та інформаційних потоків; 

б) поступове скорочення та повне припинення використання 
продовольчої сировини на технічні та кормові цілі шляхом заміни її мінеральною, 
синтетичною та мікробіологічною продукцією; 

в) збільшення виходу корисної продукції з одиниці вихідної сировини. 
Це досягається завдяки впровадженню комплексної глибокої переробки сировини, 
освоєнню сучасних безвідходних технологій переробки, біотехнологій, вакуумної, 
кріогенної, мембранної та екструзійної техніки, що дозволяє значно підвищити 
ступінь використання потенціалу сировини; 

г) максимальне залучення місцевої та нетрадиційної сировини з метою 
заміни дефіцитної, імпортної та дорогої традиційної сировини, випуску 
збалансованих за харчовою та біологічною цінністю продуктів, розширення 
асортименту за рахунок нових та поліпшених за властивостями продуктів 
харчування; 

д) впровадження у виробництво новітніх досягнень хімії, біології, 
технологічної науки для розробки більш ефективних методів обробки, пакування 
та зберігання готової продукції, які б дозволяли якнайкраще зберегти унікальні 
нативні склад і властивості вихідної сировини, підвищити її стійкість при 
зберіганні та ступінь засвоєння при вживанні. 

Проблема забезпечення сировиною харчових виробництв є лише часткою 
комплексу проблемних питань розвитку галузі і її успішне вирішення можливе 
разом зі структурною перебудовою галузі, впровадженням оптимізованих систем 
організації та управління виробництвом, оновленням матеріально-технічної бази, 
суттєвим зниженням матеріало- та енергомісткості готової продукції, 
підвищенням її якості та конкурентоспроможності. 

 
Висновки  Підсумовуючи все вище зазначене, дисципліна «Харчові 

технології» передбачає  формування у студентів наукового підходу до питань 



взаємозв'язку між базовими фундаментальними та прикладними дисциплінами, 
уявлення спільності загальних закономірностей для різних харчових виробництв; 
 вивчення особливості дії законів фундаментальних наук в різних харчових 
технологіях;  вивчення впливу технологічної обробки сировини на склад і 
властивості готової продукції;  формування у студентів розуміння необхідності 
комплексного підходу до вивчення та удосконалення технологічних процесів. 

Оскільки, головним фаховим завданням інженера-технолога харчових 
виробництв є організація і проведення технологічних процесів, під час яких 
харчова сировина перетворюється у готову продукцію. Хоча існує безліч 
конкретних технологій, всі вони базуються на загальних законах 
фундаментальних наук і принципах побудови технологічних процесів. Вивчення 
саме цих загальних закономірностей (фізичних, хімічних, біологічних, 
технологічних та інших) є предметом навчальної дисципліни “Харчові 
технології”. 
  



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І КЛАСИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ 
ВИРОБНИЦТВ 

План 
1. Особливості харчових продуктів як об’єктів виробництва. 
2. Сировина харчових виробництв та шляхи розширення сировинної бази. 
3. Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв. 
 
1. Особливості харчових продуктів як об’єктів виробництва 
Продукти харчування необхідні людині для забезпечення її здоров’я та 

працездатності. Вони є єдиним джерелом всіх необхідних організму речовин. 
Шляхом складного механізму засвоєння цих речовин організм людини отримує з 
їжею необхідну енергію, пластичні та регуляторні сполуки. Ці сполуки 
включаються в процес обміну речовин, завдяки якому організм постійно 
підтримує внутрішнє середовище в динамічному збалансованому стані і 
забезпечує перебіг всіх процесів життєдіяльності (дихання, травлення, зріст, 
праця тощо). 

Тому виробництво харчових продуктів завжди було і залишається життєво 
важливою проблемою, яка дедалі ускладнюється і загострюється через зростання 
споживання та зменшення природних ресурсів харчової сировини. У вирішенні 
цієї проблеми важливу роль відіграє технологія. 

Технологія харчових виробництв (харчова технологія) це прикладна наука, 
предметом якої є способи переробки сировини в харчові продукти, з метою 
вибору і практичного застосування найбільш ефективних за якістю та 
економічністю. 

Харчові продукти, потрапляючи в організм людини, стають факторами 
ризику для її життя та здоров’я. Через це вони є особливими об’єктами 
виробництва, зберігання, транспортування і споживання. До їх виробництва та 
обігу ставляться специфічні вимоги. 

По – перше, харчові продукти повинні бути нешкідливими для організму. 
Вони не повинні містити більш гранично допустимих норм небезпечних і 
токсичних речовин (важкі метали, пестициди, нітрати і нітрити, радіонукліди та 
інші). Ці токсичні забруднювачі завжди присутні в сировині, в оточуючому 
середовищі, в технологічному обладнанні, пакувальних матеріалах. Тому 
завданням інженера-технолога харчового виробництва є попередження або 
зменшення забруднення продукції токсичними речовинами. 

По – друге, харчові продукти повинні бути збалансованими за харчовою та 
біологічною цінністю, тобто в їх складі мають бути присутніми всі речовини, щоб 
забезпечити потреби організму в енергії, пластичних та регуляторних сполуках. 
Ось чому завданням харчової технології є розробка і виробництво саме таких за 
складом продуктів, які б містили тільки ті речовини, які потрібні організму і в 
оптимальній кількості. 

Через зменшення природних ресурсів продовольчої сировини стає 
нагальною потребою розширення сировинної бази, залучення у харчове 
виробництво нової та нетрадиційної сировини, збагачення продуктів харчування 
недостатніми компонентами (білками, вітамінами, мікроелементами та іншими 
незамінними факторами харчування). 



По – третє, більшість харчових продуктів і сировини є сприятливим 
середовищем для розвитку мікроорганізмів, у тому числі і патогенних. Через 
швидке псування багатьох продуктів можливі харчові отруєння. Для запобігання 
цьому до сировини, умов виробництва, технологічного обладнання і персоналу 
пред’являються жорсткі санітарно-гігієнічні вимоги. Ці вимоги викладені в 
нормативних та законодавчих актах, які в сукупності складають харчове 
законодавство. Працівники і спеціалісти харчових виробництв повинні добре 
знати та суворо дотримуватись цих вимог. 

В – четверте, харчова сировина і готова продукція здебільшого є дуже 
складною і нетривкою за складом і властивостями. До складу багатьох видів 
сировини (плоди, овочі, м’ясо, риба, зерно та ін.) входять десятки і сотні 
різноманітних речовин (білки, вуглеводи, жири, вітаміни, ароматичні, 
фарбувальні речовини тощо), які можуть швидко змінюватись під впливом як 
природних так і технологічних факторів. Ці зміни впливають на харчову, 
біологічну цінність, на технологічні та споживчі властивості, а тому їх необхідно 
контролювати і запобігати негативному впливу на якість і кількість продукції. 

В – п’яте, харчові продукти повинні мати звичні для споживача 
органолептичні властивості: смак, запах, забарвлення, консистенцію, зовнішній 
вигляд та інше. Людина дуже консервативна відносно споживчих характеристик 
продуктів харчування, а тому завданням харчової технології є максимальне 
збереження звичних для споживача характеристик продукції, що досягається 
використанням “щадних ” технологій та внесенням до складу продукту 
натуральних харчових добавок (фарбувальних, мінеральних, білкових речовин, 
ароматизаторів, структуроутворювачів тощо). 

Всі ці та інші особливості харчових продуктів як об’єктів виробництва і 
споживання повинна враховувати харчова технологія, а фахівці цієї галузі 
повинні добре їх розуміти, знати та забезпечувати. Окрім цього інженери - 
технологи харчових виробництв повинні добре розумітися в основах 
раціонального харчування. 

Медициною ХХ століття переконливо доведено, що так звані “хвороби 
цивілізації”: цукровий діабет, атеросклероз, ішемічна хвороба, остеохондроз, 
захворювання печінки, нирок викликані нераціональним харчуванням. І значна 
доля “провини” в цьому  належить саме харчовій технології. Справа в тому, що 
більшість сучасних технологій виробництва харчових продуктів було розроблено 
в ХІХ – ХХ століттях під впливом теорії збалансованого харчування. Її основні 
положення стверджували що:  

- їжа повинна компенсувати всі витрати організму в енергії та 
пластичних речовинах (звідси й назва теорії “збалансованого харчування”); 

- з їжею в організм повинні доставлятися всі необхідні речовини не 
тільки в потрібній кількості, а й в певному співвідношенні необхідному для їх 
засвоєння;  

- в шлунково-кишковому тракті їжа розщеплюється до простих речовин 
(мономерів), які всмоктуються і транспортуються до клітини, де і засвоюються; 

- нерозщеплена частина їжі не засвоюється і виводиться з організму, а 
тому вона є баластом; 

- мікрофлора кишечнику є конкурентом організму в засвоєнні їжі, а 
продукти її життєдіяльності можуть бути небезпечними для людини. 



Виходячи з положень цієї теорії харчова технологія застосовувала прийоми 
технологічного очищення сировини від речовин, які не засвоюються 
(“баластних”), розробляла продукти, які містили переважно мономерні речовини, 
щоб полегшити процес травлення і засвоєння їжі. 

Але, як засвідчили спостереження вчених, тривале вживання саме таких 
“рафінованих” продуктів спричинило швидке поширення “хвороб цивілізації”. 
Цей незаперечний факт змусив вчених переглянути та доповнити теорію 
збалансованого харчування новими положеннями, а саме:  

- Їжа в організмі людини виконує не тільки поживну функцію, а й 
регуляторну. Під її впливом в організмі продукуються ендогормони, які беруть 
участь у засвоєнні компонентів харчів; 

- Мікрофлора не є конкурентом у засвоєнні їжі, а навпаки – допомагає 
організмові людини у процесі асиміляції компонентів їжі, тобто поводить себе як 
симбіонт, а не антагоніст; 

- Баластні речовини не є зайвими для організму людини. Вони разом з 
продуктами життєдіяльності мікроорганізмів виконують важливі фізіологічні 
функції. Тому їх стали називати “харчовими волокнами”. 

Така, “вдосконалена” теорія збалансованого харчування отримала назву 
теорії адекватного харчування і є зараз загальноприйнятою. 

Корекція поглядів на принципи раціонального харчування призвела до 
зміни акцентів у завданнях сучасної харчової технології. Вона повинна 
розробляти такі продукти, які б були не тільки збалансованими, але й звичними 
для організму людини, адекватними сформованим у процесі еволюції механізмам 
їх засвоєння. Такі продукти отримали назву “здорових”. До них відносять 
продукти з низькою калорійністю, малим вмістом холестерину, насичених жирів, 
цукру, кухонної солі, хімічних консервантів та штучних добавок. До їх складу 
вводяться з метою підвищення біологічної цінності білкові добавки, вітаміни, 
мікроелементи, незамінні амінокислоти та жирні кислоти. 

Для деяких категорій споживачів розробляються продукти з лікувальними, 
дієтичними та профілактичними властивостями. 

 
2. Сировина харчових виробництв та шляхи розширення сировинної бази 

Характерною особливістю харчових продуктів як об’єктів виробництва є 
висока ступінь залежності їхньої якості від якості вихідної сировини. Та й   
питома вага вартості сировини в собівартості готової продукції сягає 60-80%. 
Тому в харчових виробництвах сировині приділяється велике значення. 

Всі види продовольчої сировини можна поділити на дві групи: неорганічна 
та органічна сировина. Неорганічна сировина менш поширена. До цієї групи 
відносяться: сіль кухонна, харчова сода, сірчиста кислота та її ангідрід, деякі 
мінеральні солі: сульфіти, фосфати, мінеральні барвники. 

Переважна більшість видів продовольчої сировини представляє природні 
або штучні суміші органічних сполук. Органічну сировину за походженням 
поділяють на натуральну, модифіковану та штучну. До натуральної відносять 
природну сировину рослинного, тваринного або мікробного походження, яка не 
піддавалась промисловій переробці (наприклад, свіжі плоди, овочі, сире м’ясо 
тощо) або пройшла первинну переробку (борошно, олія, цукор, солоні 
напівфабрикати). Модифікованою вважається природна сировина, яка зазнала 



значної переробки, що призвела до зміни складу, структури, властивостей (білкові 
гідролізати, розчинні та окислені крохмалі, мікрокристалічна целюлоза, 
маргарин). Штучною є органічна сировина, яку отримують хімічним синтезом 
(синтетичні вітаміни, ароматизатори, барвники, підсолоджувачі, хімічні 
консерванти і антиокислювачі). Органічну сировину в залежності від вмісту 
певних компонентів класифікують на вуглеводвмісну, білкову, жирову, 
ефіромасличну, вітамінну та інші. 

По вмісту води і здатності до зберігання розділяють соковиту та суху 
сировину, швидкопсувну та тривалого зберігання. По кількості корисних 
компонентів сировину поділяють на просту (однокомпонентну) і складну 
(багатокомпонентну). Прикладами простої сировини може бути сіль кухонна, 
цукор, спирт етиловий, оцет, олія та тваринні жири тощо). Однак, більшість видів 
природної органічної сировини є сумішами багатьох компонентів (зерно, плоди і 
овочі, м’ясо, молоко, риба). 

В залежності від вмісту сировини у готовому продукті її поділяють на 
основну та допоміжну. Наприклад, для ікри кабачкової основною сировиною 
будуть кабачки, а допоміжною – олія, томата-продукти, спеції, сіль кухонна та 
інші. 

Крім сировини в харчових виробництвах широко використовують 
технологічні матеріали, за допомогою яких здійснюється технологічний процес 
виробництва, зберігання та транспортування готової продукції. До них 
відносяться технічна вода, лід, шпагат, нитки, таропакувальні матеріали, фарби, 
дріт та інше. 

Найбільшу цінність для виробництва харчових продуктів має натуральна 
сировина рослинного та тваринного походження. Переважне використання з 
рослинної сировини мають плоди, ягоди та овочі, зерно, масличне насіння, а з 
тваринної: м’ясо свійських тварин та птиці, риба і м’ясо морських ссавців, 
молоко, яйця, тваринні жири.   

Ці види сировини помітно розрізняються за своїм складом, харчовою та 
біологічною цінністю. Кращою вважається тваринна сировина. Вона по своєму 
хімічному складу більш наближена до потреб людського організму, краще 
засвоюється, має чудові смакові та ароматичні якості. Але ресурси цієї сировини 
обмежені, вона має високу вартість. Переробка її складає певні технічні труднощі, 
тому що вона швидкопсувна. 

Рослинна сировина менш цінна тому, що її склад суттєво відмінний від 
складу організму людини, вона менш задовольняє потреби людини, гірше 
засвоюється, але на відміну від тваринної вона дешевша, її ресурси більш 
доступні та різноманітні, зберігання і переробка її має менше технічних 
складностей. 

На даному етапі проблема забезпечення харчових виробництв сировиною 
спричинена з одного боку постійним зростанням потреб людини, а з другого – 
поступовим зменшенням ресурсів традиційної продовольчої сировини. Зростання 
потреб в продуктах харчування пов’язане як із швидким збільшенням загальної 
чисельності населення планети так і відносним підвищенням добробуту, а це в 
свою чергу обумовлює чітку тенденцію до розширення виробництва харчів. В той 
же час світові запаси ресурсів сировини в розрахунку на душу населення мають 
тенденцію до зменшення. 



Причинами такого зменшення в різних країнах є різні фактори, їх чимало, 
головними серед них є такі: 

1. Величезні втрати сировини в ланцюзі “виробництво-заготівля-зберігання - 
переробка – споживання”. За підрахунками вчених загальні втрати ресурсів сировини 
за рахунок неповного використання потенціалу рослин і тварин, їхніх хвороб та 
ушкоджень шкідниками, прямих втрат при збиранні, зберіганні та переробці 
досягають по різним видам сировини від 40 до 55...60% від валового збору. 

2. Нераціональне використання продовольчої сировини. Воно зумовлене з 
одного боку зростаючими витратами цінної продовольчої сировини на технічні та 
кормові цілі, а з другого – неповним та неефективним використанням 
потенційних можливостей сировини, недосконалістю технологій переробки, 
внаслідок чого значна частина сировини іде у відходи. 

3. Наслідки урбанізації та розвитку промислової інфраструктури. Щорічно 
на забудову міст, промислових та військових об’єктів, прокладання шляхів, 
нафто-, газо-  та продуктопроводів, очисних споруд тощо відводяться величезні 
площі, що призводить до скорочення сільськогосподарських угідь,  зокрема ріллі, 
луків, лісових насаджень. 

4. Зростання антропогенного навантаження та “екологічна криза”. Швидкий 
розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, безгосподарська 
вирубка лісів та інші форми діяльності людини призводять до ерозії ґрунтів, їх 
виснаження та забруднення промисловими відходами, до загострення та 
збільшення природних катаклізмів (руйнівні повені, посухи, поширення 
епізоотій...), до виникнення техногенних катастроф планетного масштабу (на 
кшталт Чорнобильської), до порушення балансу природного відновлення 
біоресурсів. Все це та дещо інше зменшує можливості людства в забезпеченні 
харчових виробництв традиційними видами продовольчої сировини. 

5. Проблеми перехідного етапу економічного розвитку. До наведених вище  
загальних проблем в Україні додаються проблеми, пов’язані з набуттям 
незалежності та формуванням державного устрою, з порушенням усталених та 
налагодженням нових економічних відносин між країнами СНД, зі структурними 
змінами в народногосподарському комплексі та інші. 

Пошук шляхів подолання “сировинної кризи” ведеться здавна. В різних 
країнах вони мають свою специфіку. Для України на даному етапі розвитку вони 
полягають в наступному: 

а) Скорочення прямих та непрямих втрат продовольчої сировини. Цього 
можна досягнути багатьма способами, а саме: 

- вдосконаленням технології вирощування, заготівлі, зберігання і 
транспортування сировини, впровадженням досягнень агро- та зоотехнії і 
передового досвіду господарювання, підвищенням родючості ґрунтів та 
продуктивності тварин, надійним захистом рослин і тварин від хвороб і 
шкідників, використанням досконалої спеціалізованої сільськогосподарської 
техніки та транспортних засобів, застосуванням нових прогресивних методів 
сортування, кондиціонування, пакування, транспортування і зберігання 
сільськогосподарської сировини; 

- використанням більш ефективних та високопродуктивних видів, сортів, 
порід і гібридів, що дозволить нарощувати ресурси сировини без збільшення і 
навіть при скороченні посівних площ, чисельності поголів’я тощо; 



- збалансуванням темпів розвитку виробництва сировини з нарощуванням 
потужностей бази зберігання і переробки, максимальним наближенням 
переробних підприємств до місць виробництва сировини, поглибленням інтеграції 
галузей АПК; 

- технічним переоснащенням, реконструкцією та розширенням діючих і 
будівництвом нових підприємств на базі прогресивних ресурсозберігаючих 
технологій і техніки, переходом від окремих технологічних процесів і дільниць до 
створення комплексно механізованих та автоматизованих ліній, цехів і 
виробництв; 

- вдосконаленням управління технологічними процесами та якістю 
продукції завдяки впровадженню мікропроцесорної техніки, інформаційно-
керуючих комп’ютерних технологій і систем, оптимізацією матеріальних, 
енергетичних, фінансових та інформаційних потоків; 

б) Поступове скорочення та повне припинення використання продовольчої 
сировини на технічні та кормові цілі шляхом заміни її мінеральною, синтетичною 
та мікробіологічною продукцією; 

в) Збільшення виходу корисної продукції з одиниці  вихідної сировини. Це 
досягається завдяки впровадженню комплексної глибокої переробки сировини, 
освоєнню сучасних безвідходних технологій переробки, біотехнологій, вакуумної, 
кріогенної, мембранної та екструзійної техніки, дозволяючої значно підвищити 
ступінь використання потенціалу сировини; 

г) Максимальне залучення місцевої та нетрадиційної сировини з метою  
заміни дефіцитної, імпортної та коштовної традиційної сировини, випуску 
збалансованих за харчовою та біологічною цінністю продуктів, розширення 
асортименту за рахунок нових та поліпшених за властивостями продуктів 
харчування; 

д) Впровадження у виробництво новітніх досягнень хімії, біології, 
технологічної науки для розробки більш ефективних методів обробки, пакування 
та зберігання готової продукції, які б дозволяли якнайкраще зберегти унікальні 
нативні склад і властивості вихідної сировини, підвищити її стійкість при 
зберіганні та ступінь засвоєння при вживанні. 

 
3. Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв 
Різноманітність  видів сировини, напрямів використання, методів її 

технологічної обробки та асортименту готової продукції обумовлюють потребу 
класифікації харчових виробництв за різними ознаками. Вона дозволяє 
об’єднання споріднених за класифікаційними ознаками виробництв в певні групи 
та їх аналіз з метою пошуку найбільш ефективних організаційних, управлінських, 
технологічних, маркетингових та інших рішень. 

Вся сукупність вітчизняних харчових виробництв (біля 30-ти) входить до 
складу агропромислового комплексу (АПК) – одного з найбільш розвинутих і 
важливих комплексів системи народного господарства України. За видом 
перероблюваної сировини в структурі АПК виділяють вісім підкомплексів, а саме: 

- Хлібопродуктовий, до складу якого входять борошномельне, круп’яне, 
макаронне виробництва та хлібовипічка; 



- М’ясомолочний включає виробництва з переробки худоби, свиней та птиці, 
м’ясопереробні підприємства, молочне, масло- та сиропереробне виробництва, 
молочно-консервні підприємства; 

- Олієжировий підкомплекс утворюють підприємства з виробництва олії та 
маргаринів, кулінарних та інших жирових продуктів; 

- Плодоовочевий об’єднує виробництва цукру, крохмалів, патоки, плодо-
овочевих консервів та сушених плодів і овочів; 

- Підкомплекс  бродильних виробництв охоплює такі виробництва, як 
пивоваріння, спиртове, дріжджеве, виноробне, лікеро-горілчане, слабо- та 
безалкогольних напоїв; 

-  Харчосмаковий підкомплекс складається з кондитерського, 
харчоконцентратного, соляного, чайного, кофейного та табачного виробництв; 

- Яйцепродуктовий підкомплекс включає підприємства що займаються 
переробкою свіжих яєць свійської птиці на сушені або заморожені яєчні 
продукти; 

- Підприємства рибопродуктового підкомплексу займаються розведенням, 
вирощуванням, виловом та переробкою рибної та іншої водної сировини. 

На регіональному рівні підприємства підкомплексів утворюють об’єднання, 
асоціації, спілки та інші організаційні форми для об’єднання зусиль у вирішенні 
проблемних питань, координації діяльності, захисту корпоративних інтересів. 

В залежності від способу добування і обробки сировини харчові 
підприємства поділяють на дві групи – добуваючі та переробні. Переважна 
більшість відноситься до переробних. Їх діяльність зводиться до первинної або 
подальшої глибокої переробки вихідної сировини. І тільки підприємства соляної 
та рибодобувної галузі відносяться до добувних. Їхня діяльність пов’язана 
переважно тільки з добуванням та сортуванням сировини, яку потім 
використовують інші галузі. 

За способом отримання кінцевого (цільового) продукту підприємства можна 
об’єднати в чотири групи: 

- підприємства, які вилучають (вибирають) один або декілька корисних 
компонентів з початкової сировини. До таких відносяться цукро-бурякове, 
борошномельне, круп’яне, крохмальне, олійне та інші виробництва; 

- підприємства, які при виробництві цільового продукту видаляють з 
сировини некорисні або надлишкові компоненти, тим самим концентрують, 
підвищують вміст корисних. В цю групу відносяться такі як: 
плодоовочесушильне, маслоробне, сироробне та деякі інші; 

- до третьої групи входять підприємства, продукцію яких отримують 
шляхом комбінування різних видів сировини або проміжних продуктів. Це 
кондитерські, консервні, харчоконцентратні, чайні, табачні,  кофейні 
виробництва; 

- четверту групу складають підприємства, що переробляють продукцію 
інших підприємств, тобто продукцію, яка вже пройшла первинну переробку 
(макаронне, лікерогорілчане, цукрорафінадне, рибопереробне, мясопереробне, 
маргаринове та інші). 

За ступенем (або глибиною)переробки вихідної сировини харчові 
виробництва об’єднуються в дві групи: підприємства з первинної та вторинної 
переробки. В першу групу входять підприємства, які здійснюють початкову 



(первинну) переробку сільськогосподарської сировини: цукро-бурякове, 
картопляно-крохмальне, спиртове, ското- та птахопереробне та інші. 
Підприємства другої групи здійснюють подальшу, більш глибоку переробку 
продукції, отриманої після первинної переробки. До них відносяться такі 
підприємства як лікерогорілчані (перероблюють спирт), кондитерські 
(використовують цукор, борошно...), ковбасні (переробляють м’ясо, сало), 
хлібовипічка, макаронне виробництво (борошно, крупа). 

За принципом покладеним в основу технології виробництва продукції, 
можна виділити:  

- підприємства, технології яких базуються на процесах бродіння. Це 
пивоваріння, виноробство, виготовлення м’яких та твердих сирів, хлібовипічка, 
кисломолочне виробництво тощо; 

- підприємства, засновані на використанні механічної або термічної 
обробки: борошномельне, круп’яне, макаронне, консервне виробництва; 

- фізико-хімічні виробництва – такі що використовують фізико-хімічні  
перетворення сировини (екстрагування, розчинення, дифузію, адсорбцію...). Це 
підприємства з виробництва цукру з буряка, лікеро-горілчаної, безалкогольної 
продукції. 

- хімічні  виробництва – засновані на використанні суто хімічних 
перетворень сировини: маргаринове, крохмальо-патокове, виробництво 
гідролізатів, синтетичних барвників, ароматизаторів, смакових та 
підсолоджуючих продуктів. 

За побудовою технологічних ліній або організаційною структурою 
виробництва поділяють на послідовні, паралельні і комбіновані. Підприємствами, 
або лініями з послідовною структурою вважаються такі, в яких потік сировини та 
матеріалів послідовно проходить весь ланцюг технологічних операцій, а 
отримувана продукція за складом компонентів суттєво не відрізняється від 
початкової сировини. Наприклад, виготовлення плодо-овочевих консервів, 
швидкозаморожених  продуктів, цукрорафінадне виробництво. 

До підприємств з паралельною структурою відносяться такі, що 
переробляють багатокомпонентну сировину, або суміші видів сировини на 
декілька варіантів готової продукції. Наприклад, переробка зерна на борошно і 
крупи; переробка плодів на соки, компоти, варення тощо. В цьому випадку 
переробні цехи на певних технологічних стадіях мають паралельні технологічні 
лінії, а на фінішних операціях ці паралельні потоки об’єднуються в один. 

Підприємства з комбінованою структурою виробництва поєднують 
принципи побудови технологічних ліній двох перших груп підприємств. 

Висновки .Підсумовуючи все вище зазначене, технологія харчових 
виробництв це прикладна наука, предметом якої є способи переробки сировини в 
харчові продукти, з метою вибору і практичного застосування найбільш 
ефективних за якістю та економічністю. Проблема забезпечення сировиною 
харчових виробництв є лише часткою комплексу проблемних питань розвитку 
галузі і її успішне вирішення можливе разом зі структурною перебудовою галузі, 
впровадженням оптимізованих систем організації та управління виробництвом, 
оновленням матеріально-технічної бази, суттєвим зниженням матеріало-та 
енергомісткості готової продукції, підвищенням її якості та конкурентоздатності. 
  



ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА. ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНА 
 

План  
1. Характеристика зернових культур, будова і хімічний склад зерна. 
2. Помол зерна. 
3. Хімічний склад і якість борошна. 

 
1. Характеристика зернових культур, будова і хімічний склад зерна 
За хімічним складом зернові культури поділяються: 
1) багаті на крохмаль – пшениця, жито, рис, ячмінь, овес, кукурудза; 
2) багаті на білки – бобові; 
3) багаті жирами – олійні. 

Будову зерна злакових розглянемо на прикладі зерна пшениці, тому воно є 
типовим для зернових культур. 

Зерно пшениці складається з оболонок, алейронового шару, ендосперму та 
зародку. 

Оболонки поділяються на плодову і насіннєву, кожна з них є 
багатошаровою. Плодова покриває зерно ззовні і порівняно легко 
відокремлюється, а насіннєва, навпаки, міцно зростається з алейроновим шаром, 
що знаходиться під нею. Верхній шар насіннєвої оболонки містить барвники, які 
надають зерну забарвлення. 

Алейроновий шар складається з 1 ряду дуже великих товстостінних клітин, 
які заповнені поживними речовинами: 50 % - білки, 50 % - жири, цукри, 
мінеральні речовини, водорозчинні вітаміни та ферменти. 

Ендосперм, або борошнисте ядро займає внутрішню частину зерна і 
складає 85 % маси. він складається з крупних клітин, які заповнені крохмалем та 
частками білку. Жирів, цукрів, золи та клітковини небагато. Це сама цінна 
частина зерна, з неї отримують борошно високої якості. Ендосперм може бути 
склоподібним, частково склоподібним і борошнистим. Склоподібний 
відрізняється від борошнистого більш високим вмістом білків, більшою 
щільністю та твердістю. 

Зародок – багатий на поживні речовини (білки, цукри, жири, ферменти, 
вітаміни), має високу харчову цінність, але його при помолі зерна намагаються 
відокремити від борошна, тому що він містить велику кількість ненасичених 
жирних кислот, які здатні до прогоркання на повітрі. Борошно, яке не 
відокремлене від зародку, нестійке при зберіганні і порівняно легко псується. 

Хімічний склад злаків (пшениці). Більше всього вуглеводів ≈ 53 % 
крохмалю, ≈ 12 % – білків, ≈ 2 % – жирів, ≈ 1 % цукру (сахароза, мальтоза, 
глюкоза, фруктоза); ≈2,5 % клітковини, ≈1,7 % мінеральних речовин (сполуки P, 
K, Mg, Ca, Fe, Na і ін.) 



У зародку та алейроновому шарі є вітаміни В1, В2, РР, менше В6, Е – у 
зародку та алейроновому шарі, тому чим вище сорт борошна, тим менше в ньому 
міститься вітамінів. 

 
2. Помол зерна 
Помол зерна складається з 2-х етапів: 
1. підготовка зерна до помолу 
2. власне помол. 
І. Підготовка зерна до помолу полягає в 
1) складанні помольних партій зерна; 
2) його очищенні від домішок; 
3) відокремленні оболонок, зародку; 
4) кондиціюванні. 
1.) Для виробництва борошна, що задовольняє вимогам стандартів, 

складають помольні партії з метою покращення якості зерна однієї партії за 
рахунок іншої (і іншого регіону) вирощування. Змішують зерно, яке задовольняє 
вимогам за зольністю, склоподібністю та іншим показникам. або зерно 
повноцінне і неповноцінне (проросле, вражене морозом або клопом-черепашкою і 
т.п.) 

Морозом вражається зерно при його достиганні. Вражені зерна 
зморщуються, стають сіро-зеленого кольору, в них не в повній мірі відбувається 
синтез білків і крохмалю, вони містять велику кількість цукрів і декстринів. Хліб з 
такого борошна має м'якуш, який залипається, темний колір, погану пористість.  

Борошно з пористого зерна містить ферменти, які мають підвищену 
активність. Хліб має липкий м'якуш і темнозабарвлену скоринку. 

На поверхні зерна, що вражене клопом-черепашкою, з'являється темна 
точка укусу, а навкруги пляма зморщеної білуватої оболонки. Під впливом 
ферментів слини клопа-черепашки відбувається глибокий протеоліз, знижується 
вміст білків, послаблюється клейковина і зменшується її кількість. Тісто стає 
рідким, хліб – низької якості, має невеликий об'єм, щільну структуру. 

2.) Для очищення зерна від сторонніх домішок застосовують сепаратори, де 
зернову масу послідовно просіюють на ситах і продувають зустрічним потоком 
повітря. Легкі домішки видуваються повітряним струменем, а зерно залишається. 

Домішки, які не схожі з зерном за формою, (насіння куколю, овсюгу) 
відокремлюють на трієрах, робочими органами яких є барабани, що обертаються 
або диски з чарунками на їх поверхні, в чарунки потрапляють дрібні домішки 
(кукіль), які потім викидаються на лотки, а згодом йде очищення зерна від 
продовгуватих домішок (овсюг) очищення відбувається на трієрах, в яких в 
чарунки потрапляє зерно, а домішки йдуть сходом. 

В подальшому зерно підлягає очищенню від металевих домішок на 
магнітах. Магнітний контроль ведеться неодноразово. 



3). Очищення від пилу, оболонок і зародку відбувається на обоєчних і 
щіткових машинах. Внутрішня поверхня барабана обоєчної машини наждачна, а в 
щітковій – металева. Всередині барабана на валу закріплені плоскі бичі або щітки. 

Зерно, при попаданні в машину, підхоплюється бичами і відкидається до 
циліндричної поверхні. 

Очищення зерна відбувається за рахунок багатократних ударів та 
інтенсивного тертя його об бичі і робочу поверхню барабанів. При виході з 
машини легкі домішки відносяться повітряним потоком. 

В обоєчних машинах з зерна видаляється борідка і частково зародок, а в 
щіткових – видалення оболонок і зародку, що залишилися на поверхні зерна. Із 
щіткової машини виходить зерно з гладкою полірованою поверхнею 

4) При сортовому помолі забруднене зерно миють і піддають гідротермічній 
обробці, яка включає зволожування і відволожування зерна. Сухі оболонки зерна 
при помолі сильно подрібнюються, потрапляють у борошно і збільшують його 
зольність. При зволожуванні зерна оболонки стають еластичними, їх зв'язок з 
ендоспермом послаблюється, в той час сам ендосперм залишається сухим і 
крихким. При помолі оболонки відокремлюються від зерна у вигляді великих 
пластинок, що полегшує їх подальше видалення при просіюванні. 

Існують різні способи кондиціювання: холодне і гаряче. 
Холодне – зерно зволожують водою t=18 – 20°C і підігрітою до 35°С і 

залишають на відволожування на 12 – 14 год. При цьому посилюється дія 
ферментів, йде протеоліз білків і послаблення клейковини. Холодне 
кондиціювання застосовують для оброблення зерна, яке містить клейковину з 
малою розтяжимістю. 

Якщо зерно містить слабку клейковину, то для її зміцнення необхідно 
зменшити активність ферментів, в тому випадку використовують гаряче 
кондиціювання. Зволожене зерно витримують в кондиціонерах при t=55 – 60°С з 
наступним охолодженням, а потім → в бункери для відволожування, яке триває 
менше, чим при холодному кондиціюванні 8 – 10 годин. 

Безпосередньо перед помолом поверхню зерна додатково зволожують, щоб 
збільшити вологість і менше їх відокремити від ендоспермі. 

Схема підготовки зерна до помолу може бути скороченою (неповною) або 
повною в залежності від типу зернової культури, її якості, типу помолу і т. ін. 

Повна схема підготовки зерна для сортового помолу пшениці 
1. Перше сепарування 
2. Очищення на куколі і овсюговідборочних машинах 
3. Перше очищення на обоєчних машинах 
4. Друге сепарування 
5. Миття 
6. Перше кондиціювання 
7. Друге очищення на обоєчних машинах 



8. Третє сепарування 
9. Друге кондиціювання (холодне) 
10. Третє очищення на щіткових машинах 
11. Зволоження 
Підготовлене зерно піддається помолу. Метою помолу є подрібнення зерна 

та відокремлення зовнішніх оболонок. Помол -  це складний технологічний 
процес. Він включає: 

1. Подрібнення і помол зерна. 
2. Сортування отриманого продукту за розмірами і масою частинок. 
3. Відокремлення оболонкових частинок (висівок). 
4. Формування товарних сортів борошна. 
Помол може бути разовим і повторювальним. При разовому помолі 

одержують нетоварне борошно. Разовий помол – найбільш простий, при цьому 
зерно за один прийом повністю подрібнюють у борошно разом з оболонками. 
Отримане борошно – низької якості, темного кольору, неоднорідне за розмірами 
частинок. Для покращення якості борошна разового помолу з нього шляхом 
просіювання відбирають деяку кількість великих оболонок (висівок). Разові 
помоли здійснюються на молоткових дробарках і мають обмеження застосування. 

Повторювальні помоли ділять на прості (обойні) і складні (сортові). При 
повторному помолі одержують борошно шляхом багаторазового і послідовного 
пропускання зерна через декілька подрібнювальних машин. 

Прості повторювальні помоли бувають: 
- без відбору висівок – одержують обойне борошно – пшеничне і житнє; 
- з відбором висівок – одержують борошно житнє обдирне. 
Складні повторювальні помоли розподіляють на 3 види: 
1. без ситовієчного помолу (житній помол), 
2. з скороченим ситовієчним помолом (низько сортовий помол), 
3. з розвинутим ситовієчним помолом (крупчастий помол, або 

високосортний). 
 
Подрібнюється зерно на вальцьових машинах. Головним робочим органом є 

– 2 циліндричні чавунні вальця однакового діаметра, які розташовані під кутом і 
обертаються назустріч один одному з різними швидкостями. Поверхня вальців 
рифленою, зазор між ними встановлюється в залежності від встановленої 
величини крупного помолу. 

Зерно потрапляє між вальцями, затримується нижнім вальцем, який має 
меншу швидкість обертання, і сколюється, розтирається рифлями верхнього 
вальця, який обертається з більшою швидкістю. Після кожного вальцьового 
станка для сортування продуктів за величиною частинок об’єднується розсів з 
набором сит різних розмірів і розташованих один під одним. При просіюванні 
отримують 2 фракції: схід, який складається із частинок, що не пройшли через 



отвори сита, і прохід, який складається із частинок, що пройшли через сито. 
Верхній схід є найбільш крупною фракцією з розміром частинок 1,0…1,6 мм. 
Наступні за величиною фракції називаються крупками (розмір частинок 0,31 – 1,0 
мм) і дунстами (розмір частинок      0,16…0,31 мм). Сама дрібна фракція + 
борошно, розмір частинок менше 0,16 мм. 

Вальцьовий станок разом з розсівом утворює систему. Вони бувають 
драними і розмольними. 

В драних системах вальці рифлені, відношення швидкості вальця, що 
обертається швидше, до швидкості вальця, що обертається повільніше, становить 
К=2,5; вони служать для дроблення зерна до крупок і дунстів. В розмольних 
системах вальці шершаві К=1,5, вони перетворюють крупку і дунсти в борошно.  

 
3. Хімічний склад і якість борошна 
Залежить від хімічного складу зерна. 
Розрізняють загальні і специфічні показники якості борошна. 
Загальні – смак, запах колір, хруст, зараженість шкідниками, вміст 

металевих домішок, вологість, зольність, величина помолу, кислотність. 
Специфічні – кількість і якість клейковини, проведення лабораторних 

випічок та ін. 
Клейковина – це пружно-еластичний гель, який утворюють білки пшениці 

при поглинанні води. Вона характеризує хлібопекарні властивості і макаронні 
достойні пшеничного борошна. 

Кількість клейковини повинна бути в борошні вищого сорту – 24 %, І сорту 
– 25 %,           ІІ сорту – 21 %. 

Для оцінки придатності борошна для одержання якісного хліба визначають 
його хлібопекарські властивості: 

1. газоутворюючу здатність борошна  
2. силу борошна 
3. колір 
4. здатність до потемніння. 
Газоутворююча здатність борошна характеризується кількістю діоксиду 

вуглецю, що виділяється за 5 год. бродіння тіста, приготовленого із 100 г 
борошна, 60 мл води і 10 г пресованих дріжджів. Вона залежить від вмісту 
власних цукрів борошна і його цукроутворюючої здатності. Для борошна 
нормальної якості газоутворююча здатність складає 1300 – 1600 СО2. 

Під поняттям “сила борошна” розуміють його здатність утворювати тісто, 
яке після замішування, бродіння і розстоювання набуває необхідних фізичних 
властивостей. За цим показником пшеничне борошно поділяється на три групи: 
сильне, середнє і слабке. 

Сильним вважається борошно, здатне при замішуванні тіста нормальної 
консистенції поглинати відносно значну кількість води. Тісто з такого борошна 



досить стійко зберігає свої фізичні властивості (консистенцію, еластичність і 
сухість на дотик) в ході замішування і бродіння. Сильне борошно 
характеризується високою газоутримуючою здатністю. Сформовані шматки тіста 
при розстоюванні і випіканні добре зберігають свою форму і мало розпливаються. 

Слабким вважається борошно, яке при замішуванні тіста нормальної 
консистенції поглинає відносно мало води. При цьому швидко погіршуються 
фізичні властивості тіста. Під кінець бродіння воно стає рідким, малоеластичним, 
липким, мажеться. При розстоюванні і випіканні подові вироби швидко і сильно 
розпливаються. Готові вироби мають понижений об'єм. 

Середнє за силою борошно характеризується за властивостями між сильним 
і слабким борошном. 

Таким чином, під “силою борошна” розуміють його водопоглинальну, газо- 
і формоутримуючу властивості. 

Сила борошна – це здатність утворювати тісто з певними структурно-
механічними властивостями і залежить від кількості і якості клітковини. 

Колір борошна визначається кольором ендосперму зерна, а також кольором 
і кількістю у борошні висівок зерна. Здатність борошна до потемніння в 
процесі його переробляння пов’язане з утворенням меланінів за рахунок дії 
поліфенолоксидази на вільний тирозин. Хлібопекарне борошно не повинне 
темніти в процесі переробляння. 
  



ТЕХНОЛОГІЯ КРУПІВ 
 

План 
1. Класифікація та асортимент крупів 
2. Визначення якості крупів і борошна 
3. Дефекти крупів і борошна 
4. Зберігання крупів і борошна 

 
Крупи – харчовий продукт, одержаний від переробки круп’яного зерна, в 

якому сконцентровані добре засвоювані поживні речовини.  
Крупи - це ціле або роздроблене зерно хлібних злаків, повністю або частково 

звільнене від оболонок, алейронового шару і зародка. 
Споживні властивості крупів визначаються хімічним складом, засвоюваністю 

окремих речовин, органолептичними показниками, енергетичною цінністю, 
використанням. 

 
1. Класифікація та асортимент крупів 

На формування асортименту крупів впливають вид зернової культури і 
технологія виготовлення. 

Залежно від виду зернової культури, з якої виготовлені крупи, їх поділяють 
на види (пшеничні, ячмінні, вівсяні, кукурудзяні, рисові, гречані та інші), а від 
технології виготовлення - на різновиди, номери, сорти. Із технологічних операцій 
на формування асортименту крупів впливають термічна обробка, цілісність ядра, 
спосіб обробки поверхні, розмір крупинок, вміст доброякісного ядра і домішок. 

Таблиця 2. Хімічний склад та енергетична цінність крупів (середні дані) 

Вид і 
різновид 
крупів 

Хімічний склад, г/100 г Енергетич-
на 

цінність, 
ккал/100 г 

вода білки жири 
моно- і 
дисаха-

риди 

крох-
маль 

клітко-
вина 

інші 
речо-
вини 

Пшенична 
Полтавська 

манна 

 
14,0 
14,0 

 
11,5 
10,3 

 
1,3 
1,0 

 
1,0 
0,3 

 
62,1 
67,4 

 
0,7 
0,2 

 
9,9 
6,8 

 
316 
328 

Ячмінна 
перлова 
ячна 

 
14,0 
14,0 

 
9,3 
10,0 

 
1,1 
1,3 

 
0,6 
1,1 

 
65,6 
65,2 

 
1,0 
1,4 

 
8,1 
7,0 

 
320 
324 

Кукурудзя-
на 

14,0 8,3 1,2 1,2 70,4 0,8 4,1 327 

Рисова 14,0 7,0 1,0 0,7 70,7 0,4 6,2 330 
 Вівсяна  12,0 11,0 6,1 0,9 48,8 2,8 18,4 303 
 Пшоно 14,0 11,5 3,3 1,7 64,8 0,7 4,0 348 
 Гречана 

ядриця 
проділ 

 
14,0 
14,0 

 
12,6 
9,5 

 
3,3 
2,3 

 
1,4 
1,1 

 
60,7 
64,8 

 
1,1 
1,1 

 
6,9 
7,2 

 
335 
329 

 Горох 
лущильний 

14,0 23,0 1,6 3,4 47,4 1,0 9,6 314 



Пшеничні крупи. Із зерна пшениці виготовляють шліфовані і манні крупи. 
Для виготовлення шліфованих круп використовують переважно тверду пшеницю. 
Крупи пшеничні шліфовані - це частинки ендосперму, які мають залишки 
плодових і насіннєвих оболонок і алейронового шару. Манні крупи 
виготовляють не на крупозаводах, а дістають при сортових помелах зерна 
пшениці в борошно. Для цього відбирають з другої і третьої  драних систем від 1 
до 2% кращих і більших за розмірами крупинок. Рідше ці крупи виготовляють 
спеціальним розмелюванням твердої пшениці. Залежно від виду зерна пшениці 
розрізняють три марки манних крупів: "М", "Т", і "МТ". Крупи  марки "М" 
виготовляють з м'якої пшениці, "Т" - з твердої, "МТ" - із суміші м'якої і твердої 
пшениці. 

Ячмінні крупи. Залежно від технології виготовлення крупи з ячменю 
розрізняють перлові і ячні. Перлові  крупи - це ядро зерна ячменю, визвільнене 
від кліткових плівок і добре відшліфоване. Ячні крупи - це частинки 
подрібненого ядра різного розміру і форми, повністю вивільнені від квіткових 
плівок і частково - від плодових оболонок. Для виготовлення ячних крупів 
використовують склоподібний ячмінь, перлових - напівсклоподібний.  

Вівсяні крупи. Залежно від технології виготовлення розрізняють вівсяні 
крупи пропарені недроблені шліфовані і плющені. Пропарені недроблені 
шліфовані крупи мають вигляд шеретованих зерен вівса і гладеньку поверхню. 
Плющену крупу виготовляють із недроблених  заново пропарених крупів 
пропусканням через рифленні вальці. Такі крупи мають вигляд пластівців 1-1,2 
мм завтовшки. Вівсяні крупи характеризуються високими споживними 
властивостями, добре засвоюються і використовуються для дієтичного 
харчування. 

Кукурудзяні крупи. Виготовляють одного різновиду - шліфовані. Вони 
являють собою частинки ядра кукурудзи різної форми, добуті відокремленням 
плодових оболонок і зародка, зашліфовані, з заокругленими гранями. Залежно від 
розміру крупинок крупи поділяють на 5 номерів. Найбільші за розміром крупи № 
1, а найменші - № 5. Каші мають тверду консистенцію і специфічний присмак, що 
є їхнім недоліком. 

Рисові крупи. Залежно від технології виготовлення рисові крупи поділяють 
на шліфовані, поліровані, дроблені. Рис шліфований  - це оброблені на 
шліфувальних машинах зерна шеретованого рису, з яких повністю видалено 
квіткові плівки, плодові і насіннєві оболонки, значну частину алейронового шару 
і зародка. Рис полірований виготовляють із шліфованого рису склоподібних 
сортів, обробляючи його на полірувальних машинах. Поліровані крупи мають 
гладеньку поверхню. В них повністю видалені оболонки і алейроновий шар. Рис 
дроблений - це побічний продукт при виробництві шліфованого і полірованого 
рису, додатково оброблений на шліфувальних машинах. Крупа має биті ядра рису 
розміром менш як 2/3 цілого ядра, які не проходять крізь сито з отворами 
діаметром 1,5 мм. споживні властивості крупів невисокі, проте вони 
характеризуються добрим смаком, високою засвоюваністю, широко 
використовуються для дитячого і дієтичного харчування.  

Крупи гречані. Залежно від технології виготовлення крупи поділяють на 
ядрицю (звичайну і швидкозварювану) та проділ звичайний і 
швидкозварюваний. Крупа ядриця - це цілі ядра гречки, вивільнені від плодових 



оболонок. Проділ - подроблені крупи, які утворюються при виготовлені ядриці. 
Ядрицю звичайну і швидкозварювану поділяють на три сорти: вищий, І і ІІ. 
Проділ на сорти не поділяють. 

Крупи підвищеної біологічної цінності. Виготовляють з борошна, деяких 
видів дріблених крупів, а також борошна пшениці, ячменю і кукурудзи. 
Збагачувачами крупів підвищеної біологічної цінності є продукти тваринного і 
рослинного походження: молоко сухе знежирене, сухий яєчний порошок, сухий 
яєчний білок, цукор. Концентрати та ізоляти білків олійних культур. Поєднання 
різних видів борошна і збагачувачів підвищує не тільки біологічну цінність 
крупів, а й засвоюваність. Крупи підвищеної біологічної цінності виготовляють 
двома способами: дражуванням і пресуванням. До таких круп належать 
"Здоров'я", Сильні, Південні. Ювілейні, Спортивні, Флотські. 

 
2. Визначення якості крупів  

Якість крупів і борошна визначають у кожній однорідній партії на основі 
результатів лабораторного аналізу середнього зразка. Який відбирають від цієї 
партії. Однорідна партія крупів або борошна - це певна кількість продукції одного 
виду і сорту, призначена для одночасного приймання, здавання, відправлення або 
зберігання і оцінки якості. Однорідна партія крупів чи борошна повинна бути 
оформлена одним документом про якість. 

При прийманні крупів і борошна перевіряють відповідність тари, упаковки і 
маркування вимогам нормативно-технічної документації. Для перевірки 
відповідності якості крупів і борошна вимогам нормативно-технічної 
документації роблять вибірку (кількість мішків з яких беруть точкові проби). 
Точкова проба - це невелика кількість крупів чи борошна, відібрана з одного 
місця за один прийом, у певний момент або проміжок часу і призначена для 
складання об'єднаної проби. Кількість мішків, які необхідно відібрати залежить 
від об'єму партії продукції. 

При об'ємі партії крупів у кількості до 10 мішків включно точкові проби  
відбирають  з кожного мішка. Якщо у партії крупів мішків від 10 до 100 включно, 
точкові проби відбирають із 10 мішків і понад 10 з кожного десятого мішка. При 
наявності  в партії крупів більше ніж 100 мішків точкові проби відбирають із 20 
мішків і понад 100 - 5% мішків, які залишилися в партії. 

Об'єм вибірки визначають залежно від кількості мішків у партії крупів. 
Наприклад, якщо у партії - 87 мішків то об'єм вибірки дорівнює 10 + (87-10) : 10 = 
18 мішків. 

При оцінці якості борошна точкові проби відбирають з такої кількості 
мішків: при партії до 5 мішків - із кожного мішка, від 6 до 100 мішків - не менш 
як 5, від 101 і більше - не менше ніж 5%. 

Точкові проби круп і борошна відбирають спеціальними щупами у верхній, 
середній і нижній частині мішка. Отвір, який утворився в мішку, закривають 
хрестоподібним рухом вістря щупа, зсуваючи нитки мішка. Точковою пробою 
крупів і борошна при дрібному фасуванні  є один пакет, який відбирають з 
пакувальних місць, але не менше від двох. 

Змішуванням точкових проб, відібраних від партії чи борошна, дістають  
об'єднану пробу. Загальна маса об'єднаної проби  не повинна бути меншою  від 
1,5 кг  для крупів і 2,5 кг - для борошна. Якщо маса крупів або борошна в партії не 



дає змоги за один прийом скласти об'єднану пробу необхідної маси, збільшують 
кількість точкових проб. 

Із об'єднаної виділяють середню пробу для визначення якості продукції. 
Маса середньої проби повинна становити для крупів (1,5±0,1 )кг, для борошна 
(2,5±0,1) кг. якщо маса об'єднаної  проби перевищує значно перевищує ці 
величини, то з неї видаляють середню пробу. 

Середню пробу, що надійшла в лабораторію, проглядають, зважують, 
реєструють і позначають порядковим номером. Номер проставляють у карточці 
для аналізу в усіх документах, що стосуються цієї проби. 

Якість крупів і борошна повинна відповідати вимогам нормативно-технічної 
документації як за органолептичними, так і за фізико-хімічними показниками. 
Невідповідність крупів цим вимогам свідчить про використання при виготовленні 
їх недоброякісного зерна або порушення технології виготовлення. Із 
органолептичних показників у крупах визначають зовнішній вигляд, колір, смак і 
запах, які можуть змінюватись у процесі тривалого зберігання. 

Крупи швидкозварювальні повинні бути розсипчастими, допускаються 
окремі нещільно злежані грудочки. 

Колір крупів залежить насамперед  від виду зернової культури і технології 
виготовлення. Доброякісні крупи мають такий колір: рисові - білий з 
поодинокими зернами з кольоровими відтінками; Полтавські - жовтий; перлові - 
білий з жовтуватим, інколи зеленкуватим відтінком; вівсяні - сірувато-жовтий 
різних відтінків; ядриця - кремуватий з жовтуватим або зеленкуватим відтінком; 
кукурудзяні - білий або жовтий з відтінками; горохові - жовтий або зелений. 
Колір крупів швидкозварювальних темніший порівняно із звичайними. Колір 
манних крупів залежить від марки: крупи марки "М" мають білий або кремовий 
колір; "Т" - кремовий або жовтий; "ТМ" - від білого до жовтуватого. 

Смак крупів повинен бути властивий нормальним крупам певного виду 
зернової культури - не кислий , не гіркий і без сторонніх присмаків. Доброякісні 
крупи мають переважно  прісний або трохи солодкуватий присмак. Згірклий або 
кислуватий      присмак у крупах не допускається, оскільки він свідчить про 
несвіжість їх. у крупах вівсяних пропарених ІІ сорту допускається специфічний 
слабкий присмак гіркоти. 

Крупи повинні мати властивий їм запах. Не допускається  запліснявілий і 
затхлий запахи, поява яких вказує на несвіжість  і псування крупів. Сторонній 
запах у крупах може бути від наявності в них сторонніх запашних домішок 
(полин та ін.). Швидкозварювані крупи повинні мати смак і запах, властиві 
продукту, виготовленому з певного виду крупів. 

При визначенні якості крупів враховують такі фізико-хімічні показники: 
вологість, кількість доброякісного ядра, нелущених зерен. Зіпсованих ядер, 
засміченість, зараженість шкідниками хлібних запасів та ін. 

Важливим показником якості крупів є їх вологість. Вологість окремих видів 
крупів не повинна перевищувати такі величини, %: швидкозварюваних крупів 
(перлової, ячної, вівсяної, гречаної, пшеничної) - 10,0; вівсяної недробленої і 
плющеної - 12,5; Полтавської, Артек, кукурудзяної і гречаної - 14,0; горохової 
перлової і ячної - 15,0; манної і рисової - 15,5. Крупи з вологістю , яка перевищує 
норми стандарту, зберігаються гірше. Підвищена вологість сприяє  розвитку 
мікроорганізмів, активізації ферментів.            



При визначенні якості борошна із органолептичних показників враховують 
запах, смак, колір, мінеральні домішки. якщо борошно за запахом, смаком і 
кольором не відповідає вимогам стандарту, воно не придатне для харчування і 
подальша оцінка його якості не проводиться.       

Запах і смак борошна повинні бути властиві нормальному борошну. 
Доброякісне борошно не повинно мати запліснявілого затхлого запаху та 
кислуватого і гіркуватого смаку. Не допускаються у борошні також інші сторонні 
запахи і присмаки. Запах і смак доброякісного борошні  слабко виражені, але 
специфічні для кожної культури. В утворенні аромату і смаку борошна беруть 
участь кетони, альдегіди, вільні амінокислоти, органічні кислоти, розчинні 
вуглеводи. Запах і смак легко змінюються під впливом  багатьох факторів: 
наявність запашних бур'янів, використання  при помелі дефектного зерна. 
Несприятливі умови транспортування і зберігання також негативно впливають на 
запах і смак борошна. 

    Важливим показником якості борошна є його колір, який залежить від  
виду зерна, з якого виготовлене борошно, і виходу борошна. Цей показник 
характеризує товарний сорт борошна. Чим більше подрібнених оболонок зерна 
потрапляє у борошно, тим воно темніше. Це дає можливість визначити сорт 
борошна, порівнюючи його з еталонами відповідного сорту. Невідповідність 
борошна нормам за кольором свідчить про те, що для його виготовлення 
використовувалося недоброякісне зерно або воно містить у своєму складі більше 
периферійних частин зерна, ніж передбачено в цьому сорті. Колір борошна 
залежить і від його крупності. Борошно, що має дрібніші частинки за інших 
однакових умов здається  світлішим. Колір борошна може змінюватися в процесі 
його зберігання. 

Наявність у борошні мінеральних домішок визначають жуванням 
борошна, при цьому не повинен відчуватись хрускіт на зубах. 

При визначенні кості борошна з фізико-хімічних показників враховують 
вологість, зольність, крупність помелу, кількість сирої клейковини (для 
пшеничного борошна), вміст металомагнітних домішок, зараженість шкідниками 
хлібних запасів. 

Вологість борошна не повинна перевищувати 15,0%. Вологість не тільки 
має вирішальне значення при зберіганні борошна, а й впливає на вихід хліба. 

 
3. Дефекти крупів  

Причиною виникнення дефектів у крупах і борошні може бути використання 
недоброякісного зерна, порушення технології виготовлення, недотримання 
режимів і строків зберігання. Основними  є дефекти органолептичних і фізико-
хімічних показників і дефекти мікробіологічного характеру крупів і борошна. 

Самозігрівання крупів - це підвищення температури у їхній масі внаслідок 
фізіологічних процесів, які відбуваються у них, і поганої теплопровідності. Із 
фізіологічних процесів, які відбуваються у крупах і борошні при самозігріванні їх, 
необхідно виділити процес дихання і розвиток мікроорганізмів. У крупах із 
пропареного зерна самозігрівання виникає тільки за рахунок мікробіологічних 
процесів. Найбільше значення  у самозігріванні мають плісняві гриби, 
інтенсивність дихання  яких  дуже висока. Розрізняють вологе самозігрівання, що 
відбувається при вологості крупів і зерна вище від 17%, і сухе, яке спричинюють 



шкідники хлібних запасів. Самозігрівання може виникати тільки в тих випадках, 
коли за крупами і борошном немає належного контролю і нагляду . при цьому 
змінюються органолептичні  показники крупів і борошна. Самозігрівання 
призводить до змін вуглеводного, білкового і ліпідного та інших комплексів 
крупів і борошна: білки денатуруються, крохмаль і жири гідролізуються, вітаміни 
руйнуються. Внаслідок цього погіршуються технологічні властивості і харчова 
цінність крупів і борошна. 

Сторонній запах крупів виникає внаслідок недотримання  товарного 
сусідства при зберіганні їх з продуктами, які мають властивість передавати запах 
іншим продуктам. До таких продуктів належить риба, прянощі, мило, одеколон 
тощо. Сторонній запах затхлий і пліснявий може бути також при  недотриманні 
режимів зберігання крупів і борошна. 

Сторонній смак і присмак у крупах і борошні виявляється під час тривалого 
зберігання. Несвіжі продукти можуть набувати кислого і прогірклого присмаків. 
Причиною появи стороннього присмаку в цих продуктах можуть бути сторонні 
пахучі домішки у зерні  до його переробки. 

Зміна кольору крупів - ознака погіршання їхньої якості. При тривалому 
зберіганні, особливо при доступі світла, крупи і борошно знебарвлюються, 
темніють. 

Зволоження крупів при зберіганні має ще більше значення, ніж у зерні, 
оскільки ці продукти легше псуються. Зволоження крупів і борошна спричинює 
виникнення інших дефектів. Зволожені крупи і борошно не можна довго 
зберігати, вони швидко псуються. 

Запліснявіння крупів виникає внаслідок самозігрівання або зберігання у 
погано вентильованих приміщеннях з високою відносною вологістю повітря - 
вище 80%. 

Прокисання крупів і борошна починається у внутрішніх шарах маси 
продукту у зв'язку з розвитком кислоутворюючих бактерій, і насамперед 
молочнокислих, утворенням органічних кислот. Продукти набувають кислого 
смаку. 

Згірклість крупів і борошна є результатом окислення жирів. Крупи і 
борошно з підвищеним вмістом жиру швидше гіркнуть. До них належить пшоно, 
вівсяні і кукурудзяні крупи. Вміст жиру у борошні залежить від його сорту. 
Борошно нижчих сортів має у своєму складі  більше частинок зародка, багатих на 
жири, тому воно швидше гіркне. 

Зараженість крупів шкідниками хлібних запасів є причиною біологічного 
псування їх. До найбільш поширених шкідників хлібних запасів належать жуки і 
кліщі, розвитку яких сприяє зберігання крупів і борошна в умовах підвищених 
вологості і температури, і особливо поганої вентиляції. Крупи і борошно псують 
також миші і щури, які забруднюють ці продукти і заражають їх кліщами і 
мікроорганізмами, у тому числі й патогенними. Таким чином мишоподібні 
гризуни є переносниками заразних хвороб. 

Зниження або втрата сипучості крупів. Завдяки сипучості крупи і борошно 
перемішують самопливом, транспортерами, пневматичними пристроями, 
зберігають насипом і у м'якій тарі. Сипучість крупів знижується  із збільшенням 
їх засміченості. Із збільшенням у борошні вмісту частинок  оболонок сипучість 
його знижується ця властивість крупів і борошна знижується також при 



підвищеному вмісті у їхньому складі вологи.   Здатність крупів і борошна 
втрачати сипучість частково або повністю називається  ущільненням або 
злежуванням. Якщо крупи і борошно ущільнюються і втрачаютьсипучість 
внаслідок самозігрівання, розвитку мікроорганізмів і шкідників хлібних запасів, 
вони не придатні для вживання і в реалізацію не допускаються. 
 

4. Зберігання крупів і борошна 
При зберіганні крупів і борошна додержують необхідних умов зберігання і 

насамперед  відповідну  відносну вологість повітря  і температуру. 
Оптимальною відносною вологістю  повітря при зберіганні крупів і борошна 

є вологість у межах 60-70%. Крупи і борошно з вологістю 14 - 14,5 % при 
відносній вологості повітря вищій за 70%  можуть зволожуватися. При відносній 
вологості  повітря  вищій від 60% пр вмісті води 14-15 % продукти здатні 
висихати. В разі нетривалого зберігання крупів і борошна відносна вологість 
повітря не повинна перевищувати 75 %. 

Сприятливою температурою для зберігання крупів і борошна є 5-15°С. при 
тривалому зберіганні цих продуктів температура повинна бути більш низькою - 
від + 5 до -15°С. 

Крупи і борошно, які не відповідають вимогам нормативно-технічної 
документації, реалізувати не дозволяється. 
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Макаронні вироби - продукти, які дістають висушуванням до 13%-ї  
вологості і нижче тіста з макаронного борошна і води із збагачувачами або без 
них. 

 
1. Класифікація та асортимент макаронних виробів 

Споживні властивості макаронних виробів визначаються насамперед 
хімічним складом.  

Хімічний склад макаронних виробів залежить від хімічного складу пшенич-
ного борошна і збагачувачів (яєчних, молочних). 

Основну масу макаронних виробів становлять вуглеводи, насамперед, 
крохмаль і декстрини. Вміст крохмалю та декстринів у них коливається від 62,2 
(молочні) до 67,7% (з борошна вищого сорту без збагачувачів). Кількість цукрів у 
макароних виробах є на рівні 2,0%, у молочних виробах з борошна вищого сорту 
—4,8%. Хоч білки макаронних виробів належать до повноцінних, до складу їх 
входить мало таких незамінних амінокислот, як лізин, метіонін і триптофан. 
Додавання до макаронних виробів з борошна вищого сорту яєчних і молочних 
продуктів підвищує їх біологічну цінність, збільшує кількість повноцінних білків. 
Яєчні і молочні продукти покращують смакові властивості і зовнішній вигляд 
виробів. Засвоюваність хімічних речовин макаронних виробів досить висока. 
Білки макаронних виробів засвоюються на 85%, жири — на 93%, вуглеводи — на 
96%; середня засвоюваність цих речовин у кулінарних виробах — 94%. 
Енергетична цінність макаронних виробів висока — 335 — 345 ккал/100 г. 

 
Таблиця 1. Хімічний склад та енергетична цінність макаронних виробів 

Сорт 
макаронних 

виробів 

Хімічний склад, г/100 г Енергетич-на 
цінність, 

ккал/100 г 
Вода білки жири 

моно- і 
дисахариди 

крохмаль і 
декстрини 

клітковина 
інші 

речовини 
Із борошна 
вищого сорту 
І сорту 
Вищого сорту, 
яєчні 
Вищого сорту, з 
підвищеним 
вмістом яєць 
Вищого сорту, 
молочні 

 
13,0 
13,0 
13,0 

 
13,0 

 
 

13,0 
 

 
10,4 
10,7 
11,3 

 
11,8 

 
 

11,5 
 

 
1,1 
1,3 
2,1 

 
2,8 

 
 

2,9 
 

 
2,0 
2,3 
2,0 

 
1,9 

 
 

4,8 
 

 
67,7 
66,1 
66,0 

 
65,1 

 
 

62,2 
 

 
0,1 
0,2 
0,1 

 
0,1 

 
 

0,1 
 

 
5,7 
6,4 
5,5 

 
5,3 

 
 

5,5 
 

 
337 
335 
345 

 
346 

 
 

345 
 

 
Достоїнством макаронних виробів є їх швидке приготування (5—20 хв). 

Готові до вживання продукти мають високі органолептичні властивості —добрий 



смак, приємний зовнішній вигляд та ін. Макаронні вироби широко вико-
ристовують у кулінарії для приготування різних страв з м'ясом, рибою, сиром, для 
виготовлення харчових концентратів, м'ясних, рибних та овочевих консервів. 

На формування споживних властивостей макаронних виробів впливають 
вид і якість сировини, технологія приготування. 

Основною сировиною для виробництва цих продуктів є макаронне борош-
но, яке поділяється на два сорти: вищий (крупка) і перший (напівкрупка). Іноді 
використовують хлібопекарське пшеничне борошно вищого і 1 сортів. 

У хлібопекарському борошні мало клейковини, тому макаронні вироби з 
такого борошна неміцні, погано витримують зберігання і транспортування, 
утворюють багато лому і крихт. Колір виробів стає більш темним, особливо з 
борошна 1-го сорту. 

Споживні властивості макаронних виробів залежать від доброякісності 
борошна та іншої сировини. Добавки (молочні, яєчні, томатні та ін.) покращують 
харчову і біологічну цінність макаронних виробів, впливають на їхні 
органолептичні показники, насамперед на колір і смак. Біологічну цінність 
макаронних виробів значною мірою підвищують вітаміни В,, В2 і РР, коцентрати 
та ізоляти білків бобових культур (сої, гороху), соки плодів та овочів, плодові 
пасти та ін. 

На формування споживних властивостей макаронних виробів впливає 
технологія приготування, що складається з таких основних операцій: приготу-
вання з борошна і збагачувачів макаронного тіста, пресування тіста, формування 
сирих виробів, обдування, нарізання, підсушування, сушіння, охолодження, 
упаковування готової продукції. 

На формування асортименту макаронних виробів, який налічує більш як 100 
назв, впливають такі фактори: сорт борошна, вид збагачувачів або смакових 
добавок, форма, довжина, ширина, розмір поперечного розрізу (діаметр). 

Залежно від сорту борошна, яке використовують для виготовлення 
макаронних виробів, їх поділяють три групи (А,Б,В) і на два класи (1,2). 

Макаронні вироби групи А виготовляють із борошна твердої пшениці і 
борошна вищого сорту підвищеної дисперсності з твердої пшениці. До групи Б 
належать макаронні вироби, які виготовлені з борошна м'якої склоподібної 
пшениці. У групу В входять вироби продуковані з хлібопекарського пшеничного 
борошна, яке за якістю і кількістю клейковини повинно бути не нижче борошна 
по ГОСТ 12306, і макаронного борошна вищого сорту з м'якої пшениці (крупки). 

До 1 -го класу належать макаронні вироби, які виробляють з борошна вищо-
го сорту.  

Рецептурний склад макаронних виробів передбачає неоднакове призначення 
їх: для загального, дитячого і дієтичного харчування. 

Залежно від виду збагачувачів або смакових добавок до назви сорту додають 
назву збагачувача або смакової добавки, наприклад, вищий яєчний, вищий 
молочний тощо. До складу деяких назв макаронних виробів входять кілька видів 
збагачувачів. Назви збагачувачів вказують у рецептурі. Макаронні вироби при 
цьому мають назви: Шкільні, Артек, Здоров'я та ін. 

Для виготовлення  вітамінізованих макаронних виробів використовують 
вітамін В1 (4 г на 100 кг борошна) або вітамін В2 (4г/100 кг), або вітамін РР (22 



г/100 кг). Є два варіанти рецептури безбілкових макаронних виробів для 
дієтичного і дитячого харчування. 

Макаронні вироби поділяють також залежно від форми, довжини, ширини, 
діаметра. Розрізняють такі типи макаронних виробів: трубчасті, ниткоподібні 
(вермішель), стрічкопобідні (локшина), фігурні. 

Трубчасті макаронні вироби залежно від форми і довжини поділяють на 
три підтипи: макарони, ріжки і пера. Макарони мають вигляд трубки з прямим 
зрізом, вони бувають короткими і довгими. Ріжки мають зігнуту або пряму трубку 
з прямим зрізом довжина їх по зовнішній прямій 1,5 - 4,0 см. пера мають вигляд 
трубки з косим зрізом, довжина їх від гострого до тупого кута - 3,0-10,0 см. 

Макарони, ріжки і пера залежно від зовнішнього діаметра або діаметра 
описаного кола поділяють на види: соломку (крім пер), Особливі, Звичайні, і 
Любительські. 

Ниткоподібні макаронні вироби (вермішель) залежно від зовнішнього 
діаметру або діаметра описаного кола поділяють на чотири види, мм: павутинку - 
до 0,8; тонкі - 0,8-0,12; Звичайні - 1,2-1,5; Любительські - більше як 3,0. 
Поперечний розріз вермішелі може мати різну форму: округлу, квадратну, 
еліпсоподібну та ін. Залежно від довжини вермішель буває довгою (більше 20 см) 
і короткою (не більше ніж 2 см). 

Стрічкоподібні макаронні вироби (локшина) поділяють залежно від  
поверхні, форми і розмірів (довжини і ширини). Залежно від поверхні  і форми 
локшина може бути гладенькою або рифленою, а її краї - прямими, пило-, 
хвилеподібними та ін. Залежно від довжини локшину поділяють на довгу і 
коротку. Локшина може мати різну ширину, але не меншу за 3 мм. товщина 
локшини не повинна перевищувати 2 мм. 

Фігурні макаронні вироби можуть мати різні форми і розміри. До них 
належать букви алфавіту, бантики, вушка, зірочки, рисові зерна, квадратики, 
колечка, трикутники, черепашки, цифри, гребінці та ін. 

 
2. Визначення якості макаронних виробів  

Макаронні вироби приймають партіями. Партія макаронних виробів у 
торговельній мережі - це будь-яка кількість макаронних виробів одного сорту, 
типу і виду, однієї дати виготовлення, оформлена одним документом про якість 
встановленої форми. 

Для того щоб визначити якість макаронних виробів, відповідність упаковки і 
маркування вимогам НТД, з різних місць контрольної партії відбирають вибірку 
об'ємом 1,5% пакувальної одиниці, але не менше від трьох. Стан упаковки і 
маркування макаронних виробів визначають зовнішнім виглядом пакувальних 
одиниць вибірки. При незадовільних результатах оцінки за одним з 
органолептичних або фізико-хімічних показників якості продукції  проводять 
повторне визначення на подвійній  кількості пакувальних одиниць заново у 
відібраній вибірці від тієї самої партії. Результати оцінки або повторного 
визначення поширюють на всю партію. 

Для контролю органолептичних і фізико-хімічних показників макаронних 
виробів від кожної пакувальної одиниці вибірки відбирають не менше від 1 кг 
розважуваних виробів або по одній пачці - фасованих. Сукупність макаронних 
виробів, відібраних з пакувальних одиниць вибірки, становить об'єднану пробу. З 



об'єднаної проби відбирають середню пробу. Для цього вироби розрівнюють 
шаром 2-4 см і з чотирьох різних місць відбирають наважку масою не менше ніж 
500 г. У наважці визначають: вміст крихт, деформованих виробів у локшині, 
ріжках, перах і фігурних виробах; вміст крихт у вермішелі; вміст у довгій локшині 
і вермішелі виробів менше ніж 20 см завдовжки. 

З органолептичних показників у макаронних виробах визначають колір, 
поверхню, форму, смак і запах, стан виробів після варіння. За цими показниками 
макаронні вироби повинні відповідати вимогам стандартів. Колір виробів 
однотонний з кремовим або жовтуватим відтінком. Він повинен відповідати сорту 
борошна, без слідів непромісу. 

У виробах з добавками колір може дещо змінюватись. Поверхня виробів 
гладенька, допускається незначна шорсткість. На зламі вироби повинні бути 
склоподібними. Форма виробів правильна і має відповідати їхній назві. У 
короткозрізаних вермішелі і локшині допускаються викривлення. Смак і запах 
властиві макаронних виробам без присмаку гіркоти, затхлості, запаху плісняви та 
інших сторонніх присмаків і запахів. У виробів з добавками смак відповідно 
змінюється. При варінні до готовності вироби не повинні втрачати форму, 
склеюватись між собою, утворювати клубки. Розвалюватися по швах. 

З фізико-хімічних показників при оцінці якості макаронних виробів 
враховують вологість, кислотність, міцність, вміст лому, крихт і деформованість 
виробів, металодомішок, наявність амбарних шкідників. 

Вологість макаронних виробів не повинна перевищувати 13% (для виробів 
дитячого харчування 12%) , кислотність  - 4° (для виробів з добавками 
томатопродуктів 10°). Міцність макаронних виробів коливається від 100 до 800 гс 
і більше і залежить від діаметра та сорту виробів. Вміст лому у фасованих 
макаронних виробах з борошна вищого сорту не повинен перевищувати 4% за 
масою, у розважуваних - 7%; з борошна І сорту відповідно 5% і 10%. Вміст 
деформованих виробів і крихт залежить від типу, підтипу і сорту виробів, від 
того, фасовані вони чи розважувані. Кожний з цих показників коливається в 
межах 2-10% за масою. У макаронних виробах допускається незначна кількість 
металодомішок - до 3 мг на 1 кг. величина окремих частинок металодомішок не 
повинна перевищувати 0,3 мм. наявність амбарних шкідників у макаронних 
виробах не допускається. 

 
3. Дефекти макаронних виробів 

Причиною виникнення дефектів макаронних виробів є низька якість 
борошна. збагачувачів і смакових добавок, недотримання рецептури і технології 
виготовлення, порушення режимів і строків зберігання. До найбільш поширених 
дефектів макаронних виробів належать сторонній смак і запах, згірклість, 
потемніння, шорстка поверхня. Деформація і злипання виробів, наявність ламаних 
виробів і крихт, тріщин. Зволоження, підвищена кислотність, наявність темних 
вкраплень. Пліснявіння виробів, наявність амбарних шкідників, підвищений вміст 
металодомішок та ін. 

Сторонній смак і запах можуть мати вироби. Для виготовлення яких 
використовувалось борошно з наявністю цих дефектів, несвіжі яйця і яєчні 
продукти. Недоброякісне молоко і молочні продукти, прокислі томатна паста і 
томатне пюре тощо. 



Сторонній запах може виникати в разі недотримання товарного сусідства 
(сорбція парів і газів). Макаронні вироби можуть набувати запаху 
нафтопродуктів, рибного запаху тощо. 

Згірклість має місце переважно  у збагачених макаронних виробах. Це 
результат окислення жирів, і насамперед тих, до складу яких входять 
поліненасичені жирна кислоти. Такі жири є в борошні , молочних і яєчних 
продуктах. Процес окислення жирів макаронних виробів прискорюється при 
підвищеній вологості і при підвищеній температурі зберігання. Гіркуватого смаку 
макаронним виробам може надавати борошно. Виготовлене з пшениці з 
підвищеним вмістом полину, в'язелю та інших бур'янів. 

Потемніння макаронних виробів може бути викликане утворенням у 
напівфабрикаті (тісті) темнозабарвлених сполук - меланінів внаслідок 
ферментативного окислення фенольних сполук, які є у борошні (тирозину, 
фенілаланіну, дубильних речовин та ін.).найчастіше потемніння  має місце у 
виробах з хлібопекарського борошна або макаронного борошна з м'яких пшениць. 

Шорстка поверхня макаронних виробів погіршує  їхній зовнішній вигляд. 
Цей дефект з'являється при малому вмісті у макаронному борошні клейковини, а 
також при низькій вологості тіста. 

Деформація і злипання макаронних виробів є результатом високої вологості 
тіста, малої кількості і низької якості клейковини, поганого підсушування сирих 
виробів при виході їх з формуючих отворів матриці. 

Наявність у макаронних виробах ламаних виробів і крихти зумовлена 
високою температурою тіста при випресуванні, надмірною температурою 
підсушування і висушуванням сирих виробів, швидким охолодженням готової 
продукції. Цей дефект може з'явитися при недбалому фасуванні, транспортуванні. 

Наявність тріщин у макаронних виробах - результат швидкого охолодження 
їх після висушування, різкий перепад температур під час зберігання. 

Зволоження макаронних виробів виникає при зберіганні їх при високій 
відносній вологості повітря (вище 75%), а також при різких перепадах 
температур. 

Підвищена кислотність макаронних виробів визначається несвіжістю 
сировини, довгою тривалістю замішування тіста, формування і висушування 
сирих виробів. Вона може виникати при тривалому зберіганні продукції при 
підвищеній вологості і температурі. 

Наявність темних вкраплень у макаронних виробах пов'язана з наявністю у 
борошні частинок оболонки, алейронового шару і зародка зерна пшениці. 

Пліснявіння макаронних виробів спричинюється плісеневими грибами при 
підвищеній вологості продукції, і особливо якщо її зберігають при температурі, 
вищій за 18-20° С.  

 
4.  Зберігання макаронних виробів 

Ящики, коробки і кафт-мішки з макаронними виробами слід зберігати у 
складських приміщеннях на стелажах і піддонах. Приміщення повинно бути 
чистим, сухим, добре провітрюваним, не зараженим амбарними шкідниками, 
захищеним від впливу атмосферних опадів. Температура і приміщенні не повинна 
перевищувати + 30°С, а відносна вологість повітря - 70%. 



Низька і навіть від'ємна температура не знижує якість макаронних виробів 
при зберіганні. На якість виробів значною мірою впливає різкий перепад 
температур, що сприяє зволоженню і розтріскуванню виробів, утворенню лому і 
крихт, а також висока або дуже низька відносна вологість повітря. При відносній 
вологості повітря яка перевищує 80%, створюються умови для зволоження і 
пліснявіння макаронних виробів. При відносній вологості повітря менше за 50% 
спостерігається значне усихання і утворюється багато лому. 

При зберіганні макаронних виробів слід додержувати товарного сусідства. 
Не дозволяється зберігати вироби разом з товарами, які мають специфічний запах. 

 
5. Технологічна схема макаронного виробництва 

Зберігання і підготовка сировини до виробництва 
 

 
Приготування тіста 

 
 

Пресування виробів 
 
 

Розробка виробів 
 
 

Висушування виробів 
 
 

Охолодження і пакування виробів 
 

1. Зберігання і підготовка сировини до виробництва. Макаронні вироби 
готують з борошна, води і деяких добавок. Для макаронних виробів 
використовують макаронне борошно двох гатунків: вищого (крупка) і першого 
(напівкрупка), або хлібопекарне борошно вищого і першого гатунку. Макаронне 
борошно відрізняється від хлібопекарного крупчатою структурою з розміром 
частинок 250-350 мкм, великим вмістом клейковини доброї якості (біля 30%), 
частинки повинні бути жовтого кольору і не темніти в процесі переробки. З 
такого борошна одержують янтарно-жовті вироби з гладенькою поверхнею. 
Високий вміст клейковини впливає на пружно-платичні і міцностні властивості 
тіста. 

Добавки в макаронному виробництві розподіляють на дві групи: 
збагачувальні, що підвищують харчову цінність виробів (яйця, яєчний порошок, 
меланж, сухе молоко, сир, вітаміни В1, В2, РР) і смакові - овочеві  і фруктові 
пасти (томатна), пюре, порошки. 

Підготовка боршна складається з його змішування, просіювання,  
магнітного очищення та зважування.  

Підготовка яєць передбачає їх дезинфекцію. Яйця розбивають по 3-5 штук 
в окремий посуд, а потім зливають в загальний посуд, проціжують через сито. 
Підготовка яєць - це складна операція, тому на макаронних фабриках частіше 



використовують яєчний порошок, або меланж (це заморожена суміш білків та 
жовтків), перед використанням його розморожують, ставлячи банки у теплу воду 
при 40-450С на 3-4 години. 

Томатну пасту зберігають від 0 до +200С. Вітаміни - в упаковці в сухому 
приміщенні.  

2. Приготування тіста. Макаронне тісто замішується крутим. До борошна 
додають лише ½ частину води, яку здатні поглинути білки і крохмаль борошна, 
тому тісто потребує тривалого замішування протягом 20-30 хв. Тісто готується в 
тістозмішувачах макаронного шнекового пресу. 

В перше корито тістозмішувача  3   із дозатора 1  подається тонким шаром 
безперервно борошно, яке зустрічається з водою, що надходить з другого 
дозатора  2   у вигляді  наймілкіших струментів та бризк. Домішки розчиняють у 
воді і надходять в тістозмішувач  3   через дозатор води 2. Тістозмішувачі можуть 
бути одно-, двох-, трьох-, чотирьохкоритними. Кожне корито має вигляд 
напівциліндра, всередині якого обертається вал  4 з лопастями. Лопасті 
розташовані під кутом до осі вала, що забезпечує просування тіста вперед і 
відкидання його назад. В останьому кориті тістозмішувача створюється вакуум 
для видалення дрібних пухірців повітря, які викликають розтріскування виробів 
при сушінні, а також погіршують колір виробів в результаті появи білявого 
відтінку. В змішувачах одержують порошкоподібне тісто у вигляді дрібних 
крихток та невеликих крупинок, тобто тут тільки рівномірно зволожують 
борошно розпилюючою водою. Подальша обробка тіста здійснюється в шнековій 
камері преса 6, де кріхтоподібна маса захоплюється витками шнека 7, 
ущільнюється, стає в'язкою, пружно-пластичною масою, придатною для 
формування. Вал 4  і шнек 7 рухаються від редуктора 5. 

В залежності від вологості тіста існують 3 типа замісу: 
твердий - вологість тіста становить 28-29%; 
середній - вологість тіста становить 29,5-31%; 
м'який - вологість тіста становить 31,5-32,5%. 
Тісто твердого замісу крихтоподібне, малозв'язане, його важко обробляти, 

процес йде повільніше, ніж при других замісах. Споживається рідко, для 
штампованих виробів складної форми.  

Середній заміс найбільш поширений. Тісто з дрібними комками, 
достатньо сипке, добре заповнює приймальні витки шнеку. Вироби після 
пресування добре зберігають форму, не мнуться і не злипаються навіть при 
розкладанні насипу у декілька шарів. 

 Тісто при м'якому замісі з крупними комками, пластичне, легко 
формується. Сері вироби з нього легко мнуться, злипаються, витягуються, але 
повільніше висушуються. Застосовують його для виготовлення дуже гнутих, 
фігурних виробів (бантик, "ластівкино гніздо", моток). 

На структурно-механічні та реологічні властивості тіста впливає 
температура. При замішуванні тіста його температура підвищується на 10-200С за 
рахунок переходу механічної енергії роботи робочих органів тістозмішувача і 
преса в теплову. Шнекова камера має гріючі та охолоджуючі пристрії 8.  

В залежності від температури води, що використовується для 
замішування тіста, існують три типи замісу: теплий - 55-650С, гарячий - 75-850С, 
холодний - менше 300С. Частіше застосовується теплий заміс для замішування 



тіста із борошна з вмістом клейковини не менш 28%. При ньому утворюється 
тісто з середніми камками, сипке, добре заповнює витки пресуючого шнека. 
Процес замісу відбувається швидше, швидше зволожуються частинки борошна, 
утворюються клейковинні нитки і кистяк з них. Тісто стає більш пластичним, 
добре формується, поверхня виробів більш гладенька, колір жовтіший. 

Гаряче замішування використовується менше, тому що білки борошна 
при зтиканні з гарячою водою частково втрачают еластичність, в'язкість. Гаряче 
замішування використовують для борошна з підвищенним вмістом (більше 38%) і 
надто пружної за якістю клейковини, коли необхідно одержати менш в'язке і 
достатньо пластичне тісто. 

Холодний заміс використовується для одержання дуже в'язкого та 
пружного тіста при виготовленні виробів складної форми, які призначені для 
тривалого зберігання, а також для борошна з низьким вмістом клейковини і 
слабкою за якістю. 

3. Пресування макаронних виробів. Відомі два способа формування 
макаронного тіста: пресування і штампування. При штампуванні спершу 
одержують стрічку тіста шляхом пресування, а потім з неї штампують вироби 
складної форми. Зформовані в шнековій камері 6 тісто надходить в невеликий 
передматричний простір 9, який закінчується матрицею 10, через отвори якої воно 
виприсовується під тиском 10-12 мПа. Форма виробів, що одержується при 
пресуванні, залежить від конфігурації отворів матриці. Зустрічаються три види 
отворів: кільцеві з вставками для одержання макаронної трубки; без вставок для 
формування ниткоподібних виробів; щільові для пресування локшини, фігурних 
виробів та широких стрічок тіста для формування з них штампованих виробів. 

4. Розробка сирих макаронних виробів  полягає в їх 
обдуванні,нарізанні, розкладуванні. Обдування здійснюють повітрям 
приміщення. Для нарізання ніж совається вздовж матриці, або в підвішеному 
стані. Розкладування здійснюється механічними розкладчиками 
(розтрушчиками), які роблять коливальні рухи над стрічкою сушарки, що 
рухається. 

5. Висушування макаронних виробів здійснюється за різними 
режимами:  

трьохстадійний або пульсуючий; висушування повітрям з постійною 
сушильною здатністю; висушування повітрям із змінюючоюся сушильною 
здатністю; сушіння з попередньою термообробкою сирих виробів.  

6. Охолодження  та пакування. Після сушильної камери макаронні 
вироби охолоджують протягом 4 годин, шляхом обдування сухих виробів 
повітрям з відносною вологістю 60-65% і температурою 25-300С. 

Процес пакування передбачає подачу виробів на паковочні столи, 
сортування, перевірку на магнітних сепараторах, складання в тару, зважування, 
забивання кришки, маркування. 

 
  



ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБА І ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
 

План 
1. Сировина для виробництва хліба, її підготовка. 
2. Принципова технологічна схема хлібопекарського виробництва. 
3. Приготування хліба із житнього борошна. 
4. Виробництво бараночних виробів. 
5. Виробництво сухарів 
6. Виготовлення здобних виробів 

 
1. Сировина для виробництва хліба і її підготовка 
Хліб виробляється з борошна, води, дріжджів, солі. В здобні вироби 

додається цукор і жири. Тісто із свіже змолотого пшеничного борошна мажеться і 
розпливається. Хліб одержується поганої якості, низький. Свіже змолоте 
пшеничне борошно повинно дозріти з метою покращення хлібопекарських 
властивостей. Житнє борошно при зберіганні своїх хлібопекарських властивостей 
не змінює, тому дозрівання не потребує. 

Дозрівання пшеничного борошна відбувається на млинкомбінатах протягом 
1,5 – 3 місяця. 

На хлібозаводи борошно доставляється тарним способом (привозиться і 
зберігається у мішках) і безтарним способом (привозиться автоборошновозами, а 
зберігається у бункерах або силосах). 

На виробництво борошно подається пневматичним і аерозольним 
транспортом за допомогою стиснутого повітря по трубам (борошнопроводам). 

При зберіганні в силосах борошно злежується і це ускладнює його вибірку. 
Щоб надати йому текучості в дні кожного силосу є пристрій, по якому стиснуте 
повітря надходить у нижні шари борошна і розпушує його. Під кожним силосом є 
дозатор борошна.  

Підготовка борошна до виробництва полягає в підсортировці окремих 

партій, просіюванні з метою насичення киснем повітря та видалення 
сторонніх домішок та в магнітному очищенні. 

Підготовка води. Для виготовлення тіста на 100 кг борошна витрачається від 
35 до 75 л питної води. Кількість води в тісті залежить:  

- від виду борошна і виробів. Найменшу вологість має тісто для бараночних 
виробів, найбільшу – для житнього хліба із обойного борошна; 

- від вологості борошна. Чим сухіше борошно, тим більше води воно 
поглинає при замішуванні; 

- від кількості цукру і жиру, які розріджують тісто. Якщо за рецептурою 
входить багато цукру і жиру, то зменшується кількість води, що додають при 
замішуванні. 



Підготовка солі. Кухарської солі додають у тісто від 1 до 2,5 %, крім 
дієтичних безсолевих сортів виробів. Сіль покращує смак виробів, суттєво 
впливає на фізичні властивості тіста, зміцнює його клейковину. Стан дріжджів у 
присутності солі погіршується, затримуються процеси спиртового і 
молочнокислого бродіння у тісті. 

Сіль на хлібозаводи надходить у мішках або насипом і зберігається в 
окремих приміщеннях. Застосовують “мокрий” спосіб зберігання солі, для чого її 
зсипають у металевий або бетонний бункер, до якого підведена вода і там 
утворюють розчин солі густиною 1,16 – 1,2 кг/л. Перед подачею на виробництво 
розчин солі фільтрують і перекачують у розподільні баки. 

Підготовка дріжджів. У хлібопекарському виробництві застосовують 
пресовані, сушені, рідкі дріжджі і дріжджове молоко. Витрати пресованих 
дріжджів для пшеничного тіста складають 0,5-3 % до маси борошна і залежать від 
ряду факторів:  

- від підйомної сили дріжджів. Чим вона нижча, тим більше потрібно 
дріжджів; 

- від тривалості процесу бродіння тіста і способу його приготування. Чим 
довше триває бродіння, тим менше витрати дріжджів. Для безопарного 
приготування тіста необхідно 1,5 – 3 %, а для опарного – 0,5 – 1 % дріжджів; 

- від кількості цукру і жиру, що містяться в тісті. Ці продукти пригнічують 
життєдіяльність дріжджових клітин і відповідно збільшують кількість 
розпушувачів. 

Підготовка пресованих дріжджів до виробництва складається в подрібненні і 
приготуванні добре розмішаної однорідної дріжджової суспензії у теплій воді 
(t=30-350 C ). 

Підготовка цукру і жирів. Цукор покращує смак, аромат, забарвлення хліба, 
підвищує його калорійність. Цукор додають у тісто при виробництві булочних і 
здобних виробів у кількості 2,5-30% до маси борошна. Цукрову пудру 
використовують для оздоблення поверхні здобних виробів. Цукор сприяє 
розрідженню тіста. Додавання цукру у невеликій кількості (до 10% до маси 
борошна ) прискорює бродіння тіста, а додавання більшої кількості – пригнічує. 
Тому, якщо за рецептурою цукру і жиру йде у тісто багато, то їх додають у тісто в 
кінці бродіння. Ця операція називається відздобкою.  

При підготовці цукру до виробництва цукор-пісок розчиняють у воді з 
температурою приблизно 400 C у баках з мішалками до концентрації 55%, а далі 
перекачують у  збірники-дозатори. 

Жиру додають у тісто 20-30% (маргарин, вершкове масло, олія). Олію 
застосовують під час розробляння тіста, для змазування форм і листів. Жири 
підвищують калорійність виробів, покращують їх смакові якості, збільшують 
об’єм тіста, покращують пластичність тіста, трохи зміцнюють клейковину, 
одночасно знижують інтенсивність бродіння. 



Тверді жири розтоплюють у бачках з водяною сорочкою і мішалкою. 
Температура маргарину не повинна перевищувати 40-450C, тому що відбувається 
розшарування маси на жир і воду, що порушить рівномірний розподіл  жиру в 
тісті. Краще вводити в тісто жири у вигляді емульсії, що покращує якість хліба, 
затримує його черствіння. 

 
2. Принципова технологічна схема хлібопекарського виробництва 

 
Зберігання і підготовка сировини до виробництва 

 
Приготування тіста (замішування, бродіння, обминання, бродіння) 

 
Розробляння тіста (розподіл тіста на шматки, округлення шматків, попереднє 
розстоювання, формування тістових заготовок, остаточне розстоювання) 

 
Випікання хліба 

 
Охолодження хліба 

 
Зберігання хліба 

 
Приготування тіста складається з замішування тіста, яке триває із 

пшеничного борошна 7 – 8 хв., із житнього – 5 –7 хв. Мета замішування – 
одержання однорідної маси тіста з певними фізичними властивостями. Білки 
борошна поглинають вологу, збільшуються в об'ємі, утворюють клейковинний 
каркас, в середині якого знаходяться набряклі зерна крохмалю і частинки 
оболонок, котрі злипаються у результаті перемішування і утворюють тісто. Але 
надлишкове замішування може призвести до руйнування структури тіста, що 
утворилася, і погіршення якості тіста.  

Бродіння тіста триває з моменту його замішування до розподілу на шматки. 
Мета бродіння – розпушування тіста, надання йому певних фізичних 
властивостей, а також накопичення речовин, що обумовлюють смак і аромат 
хліба, його забарвлення. 

На стадії бродіння одночасно відбувається комплекс процесів, які впливають 
один на одного і об’єднуються загальним поняттям дозрівання тіста. Процеси 
дозрівання містять в собі мікробіологічні (спиртове і молочнокисле бродіння), 
колоїдні, фізичні і біохімічні процеси. 

Процес спиртового бродіння викликається дріжджами, у результаті його 
цукри перетворюються на спирт і СО2. 

Джерелом цукрів є власні цукри зерна, що перейшли в борошно, а більшість 
складає мальтоза, яка утворюється в тісті при розщепленні крохмалю. 



Молочнокисле бродіння викликається молочнокислими бактеріями, які 
потрапляють з повітря і з борошном і розщеплюють глюкозу до молочної 
кислоти. Існують два види молочнокислих бактерій: справжні, які утворюють 
молочну кислоту, і несправжні, котрі разом з молочною кислотою виробляють 
інші кислоти. При зменшенні вологості і температури тіста несправжні 
молочнокислі бактерії розвиваються з більшою швидкістю, у результаті різко 
збільшується кислотність тіста і погіршується смак хліба. У пшеничному тісті 
переважає спиртове, а в житньому – молочнокисле бродіння. У результаті 
зростання кислотності прискорюється набрякання білків, уповільнюється розклад 
крохмалю до декстринів й мальтози, утворюються тісто з оптимальними 
фізичними властивостями. Кислотність тіста є ознакою його дозрівання, а 
кислотність хліба – одним із показників його якості, які включені до стандарту. 

Колоїдні процеси. У борошна з сильною клейковиною до кінця бродіння 
відбувається обмежене набрякання білків, розміри яких збільшуються, 
властивості тіста покращуються. У борошні зі слабкою клейковиною 
спостерігається необмежене набрякання білків, які тільки змінюють форму 
білкової молекули і тісто розріджується, тому тривалість бродіння тіста із такого 
борошна повинна бути скорочена. 

У результаті фізичних процесів відбувається насичення тіста СО2 (діоксидом 
вуглецю), збільшується його об'єм, температура підвищується на 1 – 2°С. 

Біохімічні процеси в тісті є найважливішими. Сутність біохімічних процесів 
складається у розщепленні під дією ферментів борошна і дріжджів, складових 
компонентів борошна (білків і крохмалю). Повна ступінь розкладення білків 
бажана, тому що вона сприяє утворенню достатньо пружного і еластичного тіста. 
Продукти розкладання білків при випіканні беруть участь у створенні кольору, 
смаку, аромату хліба. При інтенсивному розкладанні білків, особливо в слабкому 
борошні, тісто розпливається і якість хліба незадовільна. При розкладанні 
ферментами крохмалю утворюється мальтоза, яка витрачається на бродіння тіста і 
при випіканні обумовлює смак і забарвлення скоринки хліба. 

Інтенсивність протікання всіх процесів залежить від температури. Для 
спиртового бродіння оптимальною є температура приблизно 35°С, а для 
молочнокислого температура – 35–40°С. Тому підвищення температури тіста 
сприяє збільшенню кислотності. З підвищенням температури тіста в ньому 
посилюються біохімічні перетворення, послаблюється клейковина, збільшується її 
розтяжимість і розпливчастість. Тому підвищену температуру бродіння 
рекомендується застосовувати для приготування тіста із сильного борошна, тісто 
із слабкого борошна необхідно готувати при більш низькій температурі. 

Оптимальна температура бродіння тіста 26 – 32°С. 
 
 
 



Обминання тіста – це короткочасне повторне промішування протягом 1,5 – 
2,5 хв. при якому відбувається рівномірний розподіл пухирців СО2 (діоксиду 
вуглецю) у масі тіста. Це призводить до покращення його якості, м’якуш хліба 
набуває дрібної, тонкостінної і рівномірної пористості. 

Способи приготування пшеничного тіста. 
Дріжджове тісто готують безопарним і опарним способом. При безопарному 

способі тісто замішують за один прийом відразу із всієї сировини за рецептурою. 
Витрати пресованих дріжджів 2-2,5%, тривалість бродіння 3 – 4 години. За час 
бродіння здійснюють 2-3 обминання, останнє за 30-40 хвилин до розроблення 
тіста. 

Безопарним способом готують тісто для дрібних булочних виробів і хліба із 
борошна вищого і І гатунку з низькою кислотністю. 

Опарним способом готують тісто за 2 етапи: приготування опари і тіста. Для 
опари беруть частину борошна, частину води і всю кількість дріжджів (0,5-1 %). 
Сіль в опару не додається. Консистенція опари рідша за тісто. Тривалість її 
бродіння 1,5 – 2 години. Ознаками готовності опари є збільшення її в об'ємі в 3-5 
разів, набуття потрібної кислотності, поява на поверхні великих пухирців, що 
тріскаються, і за рахунок яких опара починає трошки осідати. 

На готовій опарі замішують тісто, додаючи решту борошна за рецептурою, 
воду та іншу сировину (сіль, цукор, в кінці замішування тіста додаються жири). 
Жир додається у вигляді емульсії, не розтопленим. За час бродіння тіста протягом 
1-1,5 годин роблять 1 – 2 обминки. Перед останньою додають здобу. Якщо тісто 
дуже здобне (за рецептурою входить велика кількість цукру, жиру, яєць), то здобу 
додають за два прийоми: половину під час першої обминки, а другу половину – 
під час другої обминки. Останню обминку проводять за 40 хв. до кінця бродіння 
(перед розробкою тіста). 

Опари у залежності від кількості борошна і води бувають густими, рідкими і 
великими густими. 

Густа опара має вологість 45 – 48 %, на її заміс беруть 50 % борошна, 2/3 
води і всі дріжджі. 

Рідка опара має вологість 65 – 75 %, вміст борошна 20 – 35 % від загальної 
кількості за рецептурою. Рідкі опари легше перекачувати по трубам, вони легше 
дозуються, у них інтенсивніше протікає процес дозрівання. Тривалість бродіння 4 
– 5 годин. 

Велика густа опара має вологість 41 – 44 %. На приготування опари беруть 
65 – 70 % борошна, тривалість бродіння 4 – 5 годин. Замішане на великій густій 
опарі з додаванням всіх компонентів тісто бродить 20 – 25 хв. 

Опарний спосіб приготування тіста більш тривалий, ніж безопарний, але він 
більш поширений, тому що хліб одержується смачний, запашний, пористий, 
потребує менших витрат дріжджів. З безоппарного  тіста готують вироби, які 
будуть швидко реалізовані. 



Переваги безопарного тіста: менша тривалість виробництва виробів. 
Недоліки: вироби швидше черствіють. 

 Переваги опарного тіста: вироби смачніші, довше не черствіють. Недоліки: 
триваліше приготування. 

Замішується тісто на тістомісильних машинах періодичної та безперервної 
дії. 

3 операція: Розробка тіста передбачає розподіл тіста на шматки, 
округлення, попереднє розстоювання, формування (закатування) тістових 
заготовок, остаточне вистоювання. 

а). Розподіл тіста на шматки забезпечує одержання хліба заданої маси. 
Маса тістової заготовки повинна бути на 10-15% більшою маси вихолонулого 
хліба. Розподіл тіста на шматки здійснюється на тісторозподільних машинах. 

б). Округлення шматків тіста необхідне для надання тісту кулеподібної 
форми. При виробництві подових виробів ця операція є операцією кінцевого 
формування кусків тіста.  

При виробництві батонів, булок, плетених виробів округлення є першою 
операцією формування виробів. Мета операції округлення – покращення 
структури тіста для одержання виробів з гарною пористістю м’якуша. 
Здійснюється округлення на округлювачах. 

в). Попереднє розстоювання – це відлежування шматків 5 – 8 хв. коли 
послаблюється внутрішня напруга і відновлюється частково зруйновані окремі 
ланки клейковинного структурного каркасу, відбувається на стрічкових 
транспортерах або у шафах. 

г). Формування тістових заготовок – це надання шматкам тіста форми, яка 
відповідає даному виробу, відбувається на стрічкових і барабанних формовочних 
машинах. 

д). Остаточне розстоювання відбувається з метою бродіння тіста для 
поповнення СО2, який був видалений на стадіях розробки тіста. Проводиться 
розстоювання виробів при температурі 35-40°С і відносній вологості 75-85 % для 
запобігання завітрювання зовнішніх шарів тіста. Триває 25 – 120 хв. Відбувається 
ця операція в конвеєрних шафах або на вагонетках в спеціальних камерах. 

4 орперація: Випікання хліба дрібних виробів триває 8-12 хв. і 1-
кілограмових виробів - 60 хв. Режим випікання має три періоди: 

1-й період відбувається при високій відносній вологості (80 %) і низькій 
температурі 110 – 120°С      2 – 3 хв.  За цей час тістова заготовка збільшується в 
об'ємі, а конденсований пар поліпшує стан її поверхні. 

2-й період відбувається при високій температурі 240 – 280°С і пониженій 
відносній вологості. При цьому утворюється скоринка, закріплюється об'єм як 
форма виробу. 

3-й період випікання завершується при температурі 180°С. 
 Випікання відбувається у хлібопекарських печах.  



5 операція: Охолодження хліба. Втрати маси тіста при випіканні 
називається упіканням хліба. Упікання визначається відношенням різниці між 
масою тіста і гарячого хліба до маси тіста. Упік складає 6-14 % і залежить від 
форми хліба: більший у подового і менший у формового. 

У процесі охолодження хліба частина вологи витрачається в оточуюче 
середовище, а вологість скоринки, шарів під нею і у центрі виробу вирівнюється у 
результаті вологого обміну між гарячим виробом і зовнішнім середовищем. Маса 
виробів зменшується на 2-4% порівняно з масою гарячого хліба. Ці втрати 
називаються усиханням. Для зменшення усихання хліба намагаються його як 
можна швидше охолодити, тому знижують температуру повітря в приміщенні, де 
зберігається хліб, зменшують щільність укладки хліба і т. ін. 

6 операція: Зберігання хліба. При зберіганні хліба він черствіє у результаті 
старіння оклейстеризованого крохмалю, структура якого ущільнюється. 
Відбувається часткове відокремлення вологи, яка була поглинута при 
клейстеризації, і яка сприймається білками м’якуша. Способи, які запобігають 
черствінню хліба: 

1) глибоке заморожування (–18 – 30°С) 
2) загортання хліба в волого непроникну обгортку  
3) додавання молока, сироватки, цукру, жиру 
Вимоги до якості  хліба 
Якість хліба повинна відповідати вимогам відповідних стандартів або 

технічних умов (ТУ). 
Стандарт включає вимоги до якості сировини, форми та маси виробів, 

гатунку борошна, органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних 
показників якості. 

Органолептичні показники якості хліба визначають його зовнішній вигляд 
(форму, поверхню, забарвлення), стан м’якуша (пропеченість, свіжість, 
пористість, еластичність), смак і запах. Форма виробів повинна бути правильною 
з випуклою верхньою кіркою, поверхня – гладенька, без тріщин та підривів, 
забарвлення – рівномірним, скоринка – блискучою, м'якуш –пропеченим, 
еластичним, з добре розвиненою рівномірною тонко-стінною пористістю, смак – 
властивий даному виробу, без сторонніх присмаків. 

До числа основних фізико-хімічних показників відносять вміст вологи 
м’якуша, кислотність та пористість, а також вміст цукру і жиру. 

Вміст вологи визначає фізіологічну цінність хліба, а також техніко-
економічні показники роботи хлібозаводу. Для різних сортів пшеничного хліба 
вміст вологи не повинен перевищувати 42-48%, для житнього – 48-51%. 

За кислотністю судять про правильність ведення процесу приготування 
хліба, тому що вона обумовлена наявністю у хлібі продуктів, що утворюються у 
результаті спиртового та молочнокислого бродіння тіста. Кислотність житнього 
хліба становить 9-12°Н (градусів Неймана), пшеничного 2-6°Н. 



Пористість характеризує важливу властивість хліба – його засвоювання 
організмом. Хліб з низькою пористістю одержується з погано вибродившого або з 
невибродившого тіста, або з борошна низької якості. Для житнього хліба з 
обойного борошна пористість повинна бути не менше 42%, для пшеничного – не 
менше 55-70%. 

 
3. Приготування хліба із житнього борошна 
Житнє тісто готують на заквасці, тому що воно повинно мати високу 

кислотність. 
Закваска – це порція дозрілого тіста, яка приготовлена без солі і містить 

активні молочнокислі бактерії (справжні і несправжні) і невелику кількість 
дріжджів. 

Закваски бувають густі, менш густі і рідкі, і містять відповідно 50, 60 і 70 – 
80 % вологи. 

Для закваски готують тісто із борошна, води, дріжджів з додаванням 
виробничої закваски попереднього приготування, яка є джерелом молочнокислих 
бактерій. 

При бродінні збільшується маса заквасок і накопичуються молочнокислі 
бактерії і дріжджі. Її освіжають і збільшують масу шляхом додавання борошна. 
Тривалість бродіння заквасок 3,5-4 години. 

Потім з 2/3 замішують тісто, а 1/3 використовують для відновлення закваски 
на наступний день, додаючи до неї борошно і воду. Через 3,5-4 години закваска 
відновлює свою кислотність і склад бродильної мікрофлори. Її знову розділяють 
на 3 частини, 1/3 – йде на відновлення закваски, а 2/3 – на тісто. Так цикл 
повторюється. 

Для тіста у закваску додають борошно, воду, сіль, інші компоненти, 
замішують 5-7 хв., бродіння тіста триває 1-1,5 год. при температурі 28-30°С до 
кислотності 9-120Н. 

Розробка житнього тіста складається із таких етапів: 
1) розподіл тіста на шматки 
2) формування (округлення або закатування) тістових заготовок 
3) остаточне розстоювання 
Житнє тісто не має клейковинного скелету, більш пластичне, більше 

прилипає, тому для нього необхідне мінімальне механічне обробляння. 
Випікається хліб із житнього тістатак само, як і з пшеничного тіста. 
 
 
 
 
 
 



Технологічна схема приготування житнього хліба: 
1. Зберігання і підготовка сировини до виробництва 
2. Приготування закваски 
3. Приготування тіста 
4. Розробка тіста 
5. Випікання хліба 
6. Охолодження 
7. Зберігання 
 
 

4. Виготовлення бараночних виробів 
До бараночних виробів відносятся баранки, сушки, бублики, що мають 

форму кільця. Вологість сушок 9-13%, баранок - 14-19%, тому вони здатні довго 
зберігатися і являються хлібними консервами. Бублики вологістю 22-25% 
розраховані на споживання у свіжому вигляді. За розмірами крупні-бублики,самі 
дрібніші-сушки. 

Асортимент бараночних виробів налічує біля 30 найменувань. 
З борошна 2 гатунку виробляють баранки цукрові,сушки прості. 
З борошна 1 гатунку - бублики з маком,кміном,молочні,українські;баранки 

прості,цукрові,гірчичні,молочні і сушки прості  і  солені; 
З борошна вищого гатунку - баранки цукрові,з маком,лимонні,ванильні 

здобні і сушки прості,гірчичні,лимонні,ванильні,з маком. 
Бараночні вироби виготовляють з крутого тіста з низькою вологістю 

(наприклад для сушок 33-35%) на безперервновідновляємій заквасці або на  опарі  
з використанням пресованих дріжджів. З-за малої кількості води,що додається для 
одержання однорідного тіста,його готують у 2 етапи.Перший- замішування в 
тістомісильній машині,другий-додаткова механічна обробка на натирочній 
машині,для чого тісто 3-4 рази пропускають через рифлені вальці.Інколи натирку 
замінюють інтенсивною обробкою тіста в шнековій камері або збільшують 
тривалість процесу замішування до 15-20  хв. 

Після натирки тісто зкручують у рулони,і воно йде на відлежування 
(бродіння) тривалістю 30-60 хв.,а далі на машині, що розподіляє і закатує тісто і 
має комплект змінних органів, формують всі три вида бараночних виробів. 

За сучасною технологією застосовується спосіб замішування тіста відразу із 
всіх компонентів,що йдуть за рецептурою,з  прокатуванням 7-9 разів на 
вальцовочній машині,після чого без бродіння направляють на 
розробку.Сформовані тістові заготовки залишають на розстоювання,а потім 
обварюють у киплячій воді, в яку додають цукор або патоку для кращого 
зарум'янення поверхні, або ошпарюють у парових камерах з тиском 0,15 мПа 
протягом 0,5-3хв.При цьому об'єм виробів різко збільшується і заготовки 
вспливають на поверхню.Температура в центрі тістової заготовки 50-600 С, на 



поверхні - на 100С  вище. В результаті нагрівання на поверхні тіста починаються 
процеси клейстеризації крохмалю і денатурації білків,особливо в поверхневому 
шарі;в результаті вироби після випікання  набувають  блиску та глянцю. 

Після обварки вироби обсушуються гарячим повітрям і направляються на 
випікання протягом 10-20 хв. в люлечних або стрічкових печах.  

Готові вироби нанизують на шпагат вручну або на нанизувальній 
машині,пакують насипом або фасують у поліетиленові пакети. 

 
5. Виробництво сухарів 

Сухарні вироби є хлібними консервами.До них відносятся сухарі прості і 
здобні. 

Сухарі прості виготовляють для використання в спеціальних умовах різними 
категоріями споживачів.Вони можуть бути таких видів:армейські із житнього 
обойного,житньо- пшеничного,пшеничного обойного борошна,1 і 2 гатунків; 
сухарі-гренки і паніровочні (сухарне борошно) і пшеничного борошна  1 і 2 
гатунків. 

Здобні сухарі (лимоні, вершкові, гірчичні) виготовляють із пшеничного 
борошна вищого гатунку. За рецептурою в них входить до 25% цукру, 10-15% 
маргарину або маслу, 4% яєць та інша сировина. Менше здоби міститься в 
сухарях із пшеничного борошна 1 гатунку: цукру до 12,5%; жиру до 5%; яєць до 
2% до маси борошна (дорожній, піонерський та інші). Крім рецептури сухарі 
відрізняються розмірами, формою, оздоблюванням. Для оздоблення 
використовують цукор, горіхїи, мак, ванілін. Вологість сухарів 8-12%. 

Прості сухарі виробляють з хліба, приготовленного звичайним способом, 
але з більш низькою вологістю, масою 1,5-2 кг. Хліб після випікання витримують 
18-24 години, ріжуть на шматки товщиною 2-2,5 см, сушать 7-8 годин у сушарках, 
що підігріваються калоріфером. Охолоджують,пакують у крафт-мішки. 

Сухарне борошно виготовляють із пшеничних сухарів шляхом іх 
подрібнення в крупку певних розмірів. 

Здобні сухарі  виготовляють із цукрового тіста,замішаного на густій опарі з 
додаванням сухарної крошки.  

Після бродіння з тіста формують плити (тістові заготовки), які за профілем 
поперечного розрізу приблизно походять на готові сухарі. Зформовані плити 
розстоюють на листах 40-120 хв. змазують яєчною емульсією, окремі сорти 
обсипають сухарною крошкою і випікають протягом 7-20 хв. при 180-2500 С. 
Після випікання охолоджують 15-20 мин і витримують 8-24 год.  

Нарізають на машинах  перед сушкою змазують яйцем і обсипають цукром, 
маком, подрібненими горіхами. Сушать при 165-2200 С протягом 12-35 хв. 

Охолоджують, відбраковують, пакують або фасують. 
 
 



6. Виготовлення здобних виробів 
До здобних хлібобулочних виробів відносяться вироби, що містять 7-25% 

жиру, 7-30% цукру до маси борошна, 50-300 шт яєць на 100 кг борошна. В їх 
рецептуру можуть входити вершкове масло, сметана, молоко, яйця, ванілін, 
патока. 

Асортимент здобних виробів: здоба звичайна, виборгська, любительскі 
вироби, булки, ріжки, плюшкі, різні види хліба (Донецький, здобний). 

Тісто готують опарним способом, для високорецептурних виробів - з 
відздобкою - в дві стадії. На першій стадії - до готової опари додають частину 
борошна, сіль, воду, перемішують і залишають на 50-60 хв. на бродіння. На другій 
стадії - стадії відздобки додають цукор, жир, додаткову сировину, частину 
борошна і перемішують. Борошно додають тому, що тісто при відздобці стає 
рідшим. Далі розробка тіста здійснюється машинами (ділитель, округлювач, 
закатувальна машина). 

Потім здійснюється попереднє  розстоювання і формування виробів ручним 
способом. 

Оздоблювання виробів здійснюється перед розстоюванням, до або після 
випікання. Тісто для багатьох виробів перед випіканням змазують яєчную 
емульсією. Де які вироби після випікання оздоблюють помадкою, кремом, 
рафінадною пудрою. 
 
  



ТЕХНОЛОГІЯ КРОХМАЛЮ ТА КРОХМАЛОПРОДУКТІВ 
 

План 
1. Виробництво картопляного крохмалю. 
2. Виробництво кукурудзяного крохмалю. 
3. Використання  відходів  виробництва кукурудзяного крохмалю. 
4. Одержання і застосування модифікованих крохмалів та 
декстринів. 
5. Виробництво крохмальної патоки. 
6. Виробництво глюкози і глюкозо-фруктозного сиропу. 

 
1.Виробництво картопляного крохмалю 
Крохмалопаточна промисловість виробляє сухий картопляний і 

кукурудзяний крохмалі, глюкозу, різні види крохмальних паток, модифіковані 
крохмалі, декстрини, які використовуються у кондитерській, хлібопекарній, 
консервній, молочній, харчоконцентратній, медичній, текстильній, 
поліграфічній, паперовій та інших галузях промисловості.  

Сировиною для виробництва картопляного крохмалю є  картопля. Її 
хімічний склад залежить від сорту , кліматичних , почвених умов. Середній 
склад картоплі (%):  вода-75 ; сухі речовини-25 ; з них крохмаль-18,5 ; білкові 
речовини до 2; клітковина-1 ; мінеральні речовини-0,9; цукри-0,8; жир-0,2; 
пектинові речовини, пентозани-1,6. 

 



 
Технологічна схема одержання картопляного крохмалю 

 
Зберігання картоплі 

 
Доставка на підприємство 

 
Відмивання в мийних машинах від бруду і  

відокремлення від важких (каміння , пісок) і  
легких (солома , тріски) домішок 

 
Зважування картоплі 

 
Тонке подрібнення картоплі на терочних машинах - 

для розриву максимальної кількості клітин (одержання кашки) 

 
Виділення картопляного соку з кашки на центрифугах. 

 
Виділення вільного крохмалю з кашки на центрифугах. 

 
Відокремлення і промивання грубої мезги (частинок клітковини) і  

відмивання її від крохмальних зерен 

 
Рафінування крохмального молока  

шляхом відокремлення на ситах дрібної мезги 

 
Промивання крохмалю 

 
Зневоложування на вакуум-фільтрах і центрифугах 

 
Висушування на пневматичних сушарках гарячим повітрям з t =1500 С 

 
Якість крохмалю відповідає вимогам ГОСТ 7699-78.В залежності від 

ступеня очищення крохмаль підрозділяють на чотири гатунки. Крохмалі : екстра, 
вищий, I-й ,II-й гатунків , повинні мати більш однорідний колір і властивий 
крохмалю запах (не допускається зайві запахи).Вологість 20%. 

 
 
 
 



2. Виробництво кукурудзяного крохмалю 
Сировиною для виробництва крохмалю є зерно кукурудзи .Середній 

хімічний склад зерна кукурудзи  (у % на сухі речовини) : крохмаль 69,0-72,0 ; 
розчинні вуглеводи 2,0-5,0 ; білки 11,0-13,0; пентозани 4- 4,5 ; клітковина 1,7- 2 ; 
жир 5-6,5 ; зола 1,5-2 . При вологості 13-14% зерно може зберігатися 2 і більше 
років , тому кукурудзу переробляють цілий рік . 

Технологічна схема виробництва кукурудзяного крохмалю 
Замочування зерна для зменшення його міцності і видалення більшої 

частини розчинних речовин у воді з t =48-500С з додаванням сірчаної кислоти  
(концентрація 0,2-0,25% за газом  SO2) для виключення пророщування зерна і 
розвитку мікроорганізмів , протягом 48-55 годин . 

Технологічна схема одержання кукурудзяного крохмалю 

 



Подрібнення зерна здійснюється у два етапи на дискових дробарках з 
метою обережного відокремлення зародка. 

Виділення зародка від ендосперму відбувається під впливом відцентрової 
сили. Кукурудзяний зародок містить багато жиру, тому легше іншої маси і разом 
з крохмальним молоком виводиться з гідроциклона зверху як більш легка 
фракція. 

Помел кукурудзяної кашки, яка містить суміш крупних частинок оболонок 
зерна, що зв'язані з ендоспермом, подрібнений чистий ендосперм, вільний 
крохмаль і білок. 

Помел здійснюється на млинах ударної дії, після попереднього 
відокремлення на ситах вільного крохмалю, глютену  і дрібної  мезги. 

Виділення крохмалю з суспензії і відокремлення від глютену (білку) 
здійснюється на відцентрових сепараторах. 

Промивання і осадження крохмалю відбувається на вакуум-фільтрах . 
У залежності від якості сировини, технічного забезпечення заводу, вихід 

сирого крохмалю становить 60-66,6 % (міститься 69-72%) від маси сухої 
речовини зерна кукурудзи, тобто коефіцієнт видобутку крохмалю становить 86-
93,5%. 

Сухий крохмаль повинен відповідати вимогам стандарту, його випускають 
вищого і першого ґатунку, вологістю 13%. 
 

3. Використання відходів виробництва кукурудзяного крохмалю 
     Зародок .В зерні кукурудзи міститься 5-6,5 % (до маси сухих речовин) жиру. 
Майже увесь він знаходиться у зародку .Вихід зародку становить 6-7 % до маси 
безводної кукурудзи. 
     Сирий зародок висушують до вмісту вологи 2-2,5 %, подрібнюють на 
вальцьових станках і одержують м’ялку, а потім пресують на шнекових пресах 
.Виділену олію рафінують. Жмих, що залишився після пресування, 
подрібнюють, підсмажують на жаровнях, вдруге пресують і додатково 
виділяють з нього олію. Вихід олії становить 2,8-3,8 % до маси безводної 
кукурудзи. 
     Кукурудзяний екстракт одержують при замочуванні кукурудзи. Він містить 8-
9% сухих речовин. Його випарюють до вмісту сухих речовин 35-40 % і 
використовують при виробництві кормів.     Кукурудзяний екстракт , що 
уварений до вмісту сухих речовин 50%, використовують при виробництві 
антибіотиків і при одержанні хлібопекарських пресованих дріжджів. 

     Глютен це білкова суспензія з вмістом сухих речовин 1% , яку одержують 
при виділенні крохмалю з крохмало-білкової суспензії. Глютен згущують на 
відцентрових сепараторах, зневоложують на вакуум- фільтрах або фільтр-пресах 
і використовують у виробництві кормів. 



     Корма. Для одержання кормів використовують жмих  (залишок після 
видобутку з зародку олії), крупну і дрібну мезгу, січку (подрібнене зерно) 
стрижень початків кукурудзи, глютен і екстракт, а також фільтраційний осад, що 
одержується при виробництві патоки і глюкози . 
     Жмих і глютен механічно зневоложують до вмісту сухих речовин 35-42 % 
Рідкий кукурудзяний екстракт згущують до концентрації сухих речовин 30-35 % 
.Всі компоненти змішують у певному співвідношенні , висушують до вмісту 
вологи 12 % , просіюють , пропускають крізь електромагніти і направляють на 
склад. Сухий кукурудзяний корм повинен відповідати вимогам відповідних ТУ і 
містити 18-19 % білка, 18-25 % крохмалю, 7-9 % жиру, 1-4 % золи. 
 

4. Одержання і застосування модифікованих крохмалів . 
     Модифіковані крохмалі виробляють з картоплі  й кукурудзи .Вони мають 
змінені природні властивості. 
     Модифіковані крохмалі поділяють на: 
     1. розщеплені крохмалі; 
     2. заміщені та сополімерні крохмалі. 
     Розщепленні крохмалі одержують розщепленням полісахаридних ланцюгів 

кислотою, окислювачами, амілазами, деякими солями, -випромінюванням. В 
результаті зменшується молекулярна маса, виникають внутрішні і 
міжмолекулярні зв'язки, з'являються нові карбонільні і карбоксильні групи. 
     З обробленого кислотою крохмалю одержують розчинний крохмаль, який 
використовується для хімічних аналізів; при проклеюванні паперу для 
покращення якості печаті, збільшення його міцності; в харчовій промисловості 
для виробництва желейних цукерок  тощо.  
     При окисленні картопляного і кукурудзяного крохмалів перманганатом калію 
одержують крохмаль, який застосовують у виробництві кондитерських виробів , 
морозива, продуктів молочної і харчоконцентратної, а також текстильної 
промисловості як желюючий компонент - замінник агару або пектину. 
     У будівельній промисловості - для виробництва ізоляційних матеріалів. 
     Набрякаючи крохмалі одержують при гідротермічній обробці , яка викликає 
часткове або повне руйнування структури зерен крохмалю. Використовують для 
стабілізації грунтів при бурінні; у ливарному виробництві, у харчовій 
промисловості для стабілізації кондитерських пін, виготовлення морозива, 
пудингів швидкого приготування, хліба, макаронних виробів. 
     До набрякаючих відносяться екструзійні крохмалі, які одержуються при 
обробці високими температурами попередньо зволоженого крохмалю 
стисканням. Застосовують при виробництві продуктів з м'яса і риби. 



     До заміщених крохмалів відносяться такі, властивості яких змінені в 
результаті приєднання хімічних радикалів або полімеризації з іншими 
високомолекулярними сполуками. 
     Сюди відносяться фосфатні крохмалі - це ефір крохмалю з солями фосфорної 
кислоти. Застосовують як клейстери, що стабільні до заморожування (майонези, 
креми, соуси, продукти дитячого та дієтичного харчування). 
    Ацетильований  крохмаль одержується при обробці крохмалю льодяною 
оцтовою кислотою (консервовані, заморожені, сухі продукти харчування, сухі 
креми, наповнювачі). 
     Сополімери крохмалю - ці крохмалі одержують шляхом утворення між двома 
поряд розташованими ланцюжками поперечних зв'язків (зшиті крохмалі) 
використовують у харчовій, паперовій, текстильній промисловості для 
підвищення стійкості полісахаридних ланцюгів при тепловій та механічній 
обробці. 
     Декстрини одержують з крохмалів шляхом термічної обробки в присутності 
каталізатора, при цьому відбувається розщеплення та зміна структури 
полісахаридів. 

Змішують сухий крохмаль з певною кількістю леткої (соляної, азотної та 
ін.), витримують 12-24 години, після чого збільшують t від 60 до 1250 С 
.Змінюючи дозування каталізаторів, регулюючи t і тривалість процесу, 
одержують декстрини з різними властивостями за кольором, клейючою 
здібністю, розчинністю у холодній воді. 
     Використовують декстрини в різних галузях народного господарства як 
клеючий засіб. Особливо цінний для застосування в тих випадках, коли потрібні 
нешкідливі клеї, наприклад: при виготовленні тари для харчових продуктів 
(коробки , пакети та ін .), у тютюновій промисловості тощо. 
 

5. Виробництво  крохмальної  патоки 
     Крохмальна патока -це продукт неповного гідролізу крохмалю розведеними 
кислотами або амілолітичними ферментами. Патока  - це безбарвна або 
слабожовтувата, дуже в'язка рідина з солодким смаком. 
Патока використовується як антикристалізатор при одержанні карамелі, при 
варінні варення, фруктових сиропів, повидла, для згущення лікерів, для 
підсолоджування безалкогольних напоїв і покращення якості хлібобулочних 
виробів. 
     В залежності від призначення виробляють патоку : 
1. карамельну (К), (карамельну патоку випускають двох гатунків : вищого (КВ) і 
першого (К1), 
2. карамельну низькозцукрювану (КН), 
3. глюкозну високозцукрюванну (ГВ), 
4. мальтозну. 



     Патока класифікується за загальною кількістю редукованих речовин (РР)-це  
сумарний вміст усіх цукрів у сухій речовині патоки . 
     Мальтозна патока містить 65-70% РР, карамельна 38-44% РР, 
низькозцукрювана 30-34% РР, глюкозна 44-60% РР. 
Технологічна схема виробництва крохмальної патоки : 
     1. підготовка крохмалю до переробки. 
     2. кислотний або ферментативний гідроліз. 
     3. нейтралізація кислоти або інактивація ферментів . 
     4. механічне очищення гідролізатів (фільтрування). 
     5. адсорбційне очищення сиропів активованим вугіллям . 
     6. уварювання рідких сиропів . 
     7. очищення густих сиропів (активованим вугіллям). 
     8. уварювання густих сиропів. 
     9. охолодження патоки. 
     10. пакування готової продукції. 
 
Технологічна схема виробництва крохмальної патоки  
 

Приготування суспензії крохмалю 

 

                                               Кислотний або ферментативний       Кислота або  
                                                        гідроліз крохмалю                          фермент 

 

                                                       Нейтралізація кислоти            Розчин Na2CO3 
                                                    або інактивація ферменту 

 

Жиро-білкові домішки        Фільтрування гідролізатів 

 

Відпрацьоване вугілля       Очищення рідких сиропів    Активоване вугілля 

 
Випарювання сиропів 

 

Відпрацьоване вугілля      Очищення густих сиропів.      Активоване вугілля 

 
Упарювання густих сиропів 

 
Охолодження патоки  

 
Пакування готової патоки 

 



1 стадія - підготовка крохмалю до переробки. 
Патока виробляється з кукурудзяного крохмалю.  Сировина для 

виробництва патоки повинна містити мінімальну кількість домішок, тому що 
вони негативно впливають на хід технологічного процесу і якість патоки. 

Крохмаль розводять водою і пропускають крізь сита для видалення домішок 
його обробляють на гідроциклонах для відокремлення піску. 

2 стадія і 3 стадія - зцукрування крохмалю. 
Процес гідролізу складається з таких стадій :  
Клейстеризація крохмалю, розрідження крохмального клейстеру та його 

зцукрування. Під впливом каталізатора довгі ланцюги молекул крохмалю 
розриваються. Утворюються продукти з різною молекулярною масою, в'язкість 
клейстеру знижується - відбувається його розрідження, йде подальший розрив 
молекул крохмалю аж до глюкози. 

Якщо гідроліз крохмалю відбувається за допомогою кислоти, то необхідно 
провести нейтралізацію гідролізатів. 

Мета нейтралізації - призупинення гідролізу крохмалю при досягненні 
заданого ступеня оцукрювання, перевід вільних мінеральних кислот, що не 
допустимі у харчових продуктах, у нешкідливі солі і створення оптимальних 
умов для наступного очищення сиропів від домішок. 

Оптимальна pH сиропу забезпечує стійкість глюкози, коагуляцію білків і 
найкращі умови обезбарвлення сиропів вугіллям. Нейтралізований сироп не 
повинен мати pH нижче 4,5 - 4,9. Гідролізати, оцукрюванні за допомогою 
соляної кислоти, нейтралізують тільки содою. 

Кухонна сіль, що утворюється у нейтралізованому сиропі в кількості 0,23 - 
0,25% (до маси сухих речовин сиропу), не впливає на смак патоки і не погіршує 
її якості. 

Нейтралізацію необхідно проводити дуже обережно при інтенсивному 
помішуванні , щоб не допустити перелуджування, бо глюкоза розщеплюється з 
утворенням кольорових продуктів, крім того, карбонат натрію, легко вступає в 
реакцію з кислими фосфатами, з утворенням середніх фосфатів, що призводить до 
потемніння та помутніння патоки при зберіганні. 

4 стадія - очищення сиропів. 
У гідролізаті паточного виробництва міститься  0,9 - 1,9 % зважених 

частинок, основну масу складає 0,3 - 1% білок, в процесі оцукрювання 
кукурудзяного крохмалю вивільняється жир і жирні кислоти 0,2 - 0,4% ( до маси 
С.Р ).Частину нерозчинних домішок складає мезга , що міститься в крохмалі. Для 
відокремлення домішок сироп обробляють фільтрувальними порошками 
(кізельгур , перліт , діатоміт і ін.) з наступним видаленням осаду фільтруванням, 
яке здійснюється на фільтр- пресах або на монофільтрах, або на вакуум - 
фільтрах. 



5 стадія - освітлення сиропів  відбувається шляхом обробки їх активованим 
вугіллям протягом 25 - 30хв при перемішуванні  при t = 65 - 700С. 

Мета очищення паточного сиропу адсорбентами - це повне його 
обезбарвлення , видалення запахів і домішок. 

Активоване вугілля видаляє з розчину барвні речовини, золу, солі заліза, 
колоїдні та азотисті речовини, жир та жирні кислоти. 

Застосовують порошок активованого вугілля у вигляді водної суспензії 
концентрацією 25% , або сироп пропускають крізь шар вугілля , нанесеного на 
фільтруючу перегородку, під тиском 0,5 - 0,8 МПа, або сиропи очищають 
гранульованим вугіллям. Активоване вугілля , що застосовується у крохмало - 
паточному виробництві , повинно мати pH водної витяжки 4 - 6, тому що лужне 
вугілля значно знижують ефект обезбарвлення. 

6 стадія – уварення рідких сиропів. 
     Рідкий сироп уварюється  для видалення надлишкової вологи. Волога 

випаровується в випарювальній установці, яка складається з трьох 
випарювальних апаратів , що працюють під вакуумом. Температура в 1апараті - 
950С , в 2 - 860С і в 3 апараті - 650С. 

7 стадія. Очищення густих сиропів. 
Потемнівши після уварювання густі сиропи двічі очищуються активованим 

вугіллям. 
8 стадія. Уварення густих сиропів. 
Очищений густий сироп уварюють  у вакуум-апаратах при   60 0С за 50 – 55 

хв до патоки з вмістом сухих речовин не менше 78 %. 
9 стадія - охолодження патоки.  
Для запобігання пожовтіння патоку швидко охолоджують до t = 40 - 450С у 

змеєвикових холодильниках , де циркулює  холодна  вода. 
Патока, яка виходить з вакуум - апарату, має t = 60 - 700С, вона дуже в'язка і 

дуже повільно охолоджується  при швидкому зростанні забарвленості за рахунок 
утворення барвникових речовин. 

 
6. Виробництво глюкози і глюкозно - фруктозного сиропу 
Глюкозу одержують із крохмалю. В залежності від призначення 

виробляють: медичну, гідратну, ангідридну, харчову кускову, брикетовану, 
гранульовану, порошкову, технічну, глюкозо - фруктозні сиропи. 

Кристалічна гідратна глюкоза [С6Н12О6  Н2О] використовується для 
внутрішньовенних ін'єкцій, медична ангідридна глюкоза [С6Н12О6] йде на 
виготовлення таблеток. 

При виготовленні харчової глюкози відсутня стадія розподілення кристалів 
і міжкристального розчину утфеля, то затвердіває вся маса утфеля. Така глюкоза 
використовується в харчовій промисловості як замінник сахарози при 



виробництві м'яких цукерок, морозива, східних солодощів, напоїв, 
хлібобулочних виробів. 

Технічну глюкозу одержують з низькоякісної сировини. При її виробництві 
теж відсутня стадія розподілення кристалів і міжкристальної речовини. Технічна 
глюкоза йде тільки на технічні цілі у бродильному і скорняжному виробництві, а 
в медичній і мікробіологічній промисловості її використовують як живильне 
середовище для вирощування мікроорганізмів. Глюкозно-фруктові сиропи 
знаходять застосування у виробництві безалкогольних напоїв, соків, джемів, 
помадки, зефіру, пастили, жувальної гумки тощо. 

Виробництво всіх видів глюкози засноване на кислому, ферментативному , 
кислотно-ферментативному гідролізі . 

Перші стадії : підготовка крохмальної суспензії, гідроліз (кислотний або 
ферментативний), нейтралізація кислоти або інактивація ферментів, очищення 
сиропів адсорбентами, уварювання і охолодження глюкозного сиропу проводять 
також, як і при виробництві патоки з використанням аналогічного обладнання. 

 
Одержання глюкозо - фруктозного сиропу з крохмалю 

Фруктоза, як і глюкоза - моносахарид. Це самий солодкий цукор , тому чим 
більше міститься фруктози, тим солодший продукт при тому ж вмісті цукру. 
Глюкозно - фруктозний сироп виробляється з кукурудзяного крохмалю. 
Фруктоза утворюється з глюкози в результаті реакції ізомеризації, яка 
відбувається під впливом лугів на холоді, або при слабкому нагріванні розчина 
глюкози, або під дією фермента глюкоізомерази. 

Глюкозно - фруктозні сиропи знаходять широке застосування за кордоном 
при виробництві дитячого і дієтичного харчування , хлібобулочних виробів, 
безалкогольних напоїв, морозива, кремів, тортів, тістечок тощо. 

За своїми властивостями сиропи близькі до інвертного цукру. Завдяки 
великому вмісту моносахаридів, особливо фруктози, використання сиропів 
дозволяє одержувати кондитерські вироби підвищеної якості: вони довго 
залишаються свіжими і не засихають. Хлібобулочні вироби, що готуються на 
глюкозно - фруктозному сиропі, мають кращий колір скоринки. Сироп з вмістом 
фруктози 90% дозволяє одержувати харчові продукти пониженої калорійності 
завдяки зниженню вмісту цукру в рецептурі виробів за рахунок дуже солодкого 
смаку сиропу. Глюкозно - фруктозні сиропи використовують також при 
виробництві джемів і консервів, підсилюючи їх фруктовий аромат.  

 
  



ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ 
 

План 
1. Технологічна схема одержання цукру - піску. 
2. Одержання цукру -рафінаду. 
 

1. Технологічна схема одержання цукру - піску 
Цукор виробляють із цукрової тростини (довжиною 4 м та діаметром 5 см, 

росте в Індії, Мексиці, Австралії на Кубі містить цукру 12 - 15%, але має більшу 
врожайність, ніж цукрового буряку, тому з 1 га в 2 рази більше одержується 
цукру. Цукровий буряк містить цукру від 15 до 22%. Вихід цукру 15 кг на 100 кг 
буряків. Приймання буряків на цукрових заводах здійснюється в бурячній. Із 
бурячної буряк на виробництво подається за допомогою води гідравлічним 
транспортером, який уявляє собою, бетонний жолоб з нахилом в сторону заводу. 
У жолобі буряки змиваються струменем води під тиском. В гідравлічному 
транспортері виділяються гичка, пісок, каміння. 

Гідравлічним транспортером буряк надходить у мийне відділення заводу, де 
миється на бурякомийних машинах кулачкового типу, які мають піско- та 
каміневловлювачі. Процес миття повинен проводитися дуже ретельно, тому що 
домішки погіршують роботу бурякорізок і забруднюють дифузійний сік. 

Після миття буряк на контрольному транспортері очищується від металевих 
домішок і зважується на автоматичних ковшових вагах з перекидним дном. За 
показниками вагів ведеться хімічно-технологічний облік на заводі. 

Далі буряк подрібнюють в дрібну стружку жолобчатої або пластичної форми, 
товщиною 0,5 - 1 мм, шириною жолобчата 4 - 6 мм, пластинчата 2,5 - 3 мм. 

Якість бурякової стружки оцінюється числом СІЛІНА  це довжина 100 г 

стружки, яка повинна складати 9 - 15 м; або шведським фактором  відношенням 
маси стружки довжиною більше 1 см до довжини стружки менше 1 см , який 
повинен бути не менше 8. 

Більш тонка стружка швидко забиває сита, а з крупної  менше добувається 
соку, що призводить до зменшення виходу соку. Буряк подрібнюється на 
відцентрових бурякорізках         з 12 - 16 ножовими рамами. 

Бурякова стружка далі по стрічковому конвеєру надходить в дифузійне 
відділення. Процес видобутку цукру полягає на дифузії клітинного соку водою із 
порушених клітин. 

Дифузією (екстрагуванням) називають видобуток із складної речовини 
одного або декількох компонентів за допомогою розчинника (екстрагента), який 
має вибіркову здатність розчиняти тільки речовини, що піддаються 
екстрагуванню. Рушійною силою дифузії є різниця концентрацій речовин у 
розчинах, що стикаються, яка переносить розчинену речовину в бік меншої 
концентрації. 



Існують три види дифузії: 

1)  вільна дифузія  коли два розчина безпосередньо стикаються один з одним 
і вільно проникають один в одного; 

2)  осмос  це мембрана дифузія, коли розчини поділені напівпрониклою 
перетинкою (мембраною), яка пропускає тільки чистий розчинник; 

3)  діаліз  теж мембранна дифузія, але мембрана крім розчинника пропускає
 ще і частини розчиненої речовини , але до певного розміру, а більш крупні 

 затримує. 
Дифузія здійснюється в дифузаторах, де з одного боку подається стружка, а 

назустріч  вода з температурою 72-75, це температура денатурації протоплазми 
бурякових клітин, яка є напівпрониклою мембраною. 

У цукровому виробництві відбуваються всі три види  дифузії – вільна  дифузія 
– коли переходить в розчин цукор із зруйнованих клітин, потім 

осмоспроникнення води в клітинний сік, а після нагрівання стружки і 
денатурації протоплазми починається основний видобуток цукру - діаліз. 

Триває процес дифузії 6090 хв. Її продуктами є дифузійний сік з вмістом 
цукру 15%  по відношенню до маси буряка і жом, який містить клітковину, 
геміцелюлозу і пектинові речовини.  

Дифузійний сік, крім цукру, містить білки, амінокислоти, органічні кислоти, 
мінеральні солі, пектинові речовини. Має темний колір, кислу реакцію, містить 
шматочки мезги. Тому його очищують. 

Фільтрація. Спочатку відокремлюють мезгу на мезголовушках безперервної 
дії, бо мезга містить протопектин, який в лужному середовищі переходить в 
розчин і  на стадії очищення вапном може утворити желатиновий осад, що 
ускладнює фільтрацію. Потім здійснюють очищення, яке включає фільтрацію, 
дефекацію (обробку вапном), сатурацію (обробку СО2) і сульфітацію (обробку 
SО2). 

Дефекація відбувається в 2 прийоми. Спочатку проводиться попередня 
дефекація, це обробка 0,2-0,3% вапном до маси буряка. Її мета - обережним 
впливом вапна нейтралізувати вільні кислоти дифузійного соку, скоагулювати 
значну кількість колоїдних речовин і осадити нецукри. Попередня дефекація 
здійснюється в переддефекаторах. Триває 3-5 хв. 

Основна дефекаціяце обробка 2,5% вапном у вигляді молока, здійснюється 
з метою більш повного освітлення дифузійного соку та кращої його фільтрації 
(для нейтралізації вапна), відбувається у дефекаторах. Триває 8-10 хвилин. 

Сатурація здійснюється з метою додаткового очищення соку і нейтралізації 
вапна. Сік разом з осадом надходить у сатуратор, де через нього продувають СО2. 
СО2 одержують на цукрових заводах шляхом спалювання вапняку в печах при 
високій температурі. Сатурація здійснюється у противоточних решітчастих 



сатураторах. Дефекований сік надходить зверху, а газ  знизу, крізь решітки. 

Сатурація відбувається в два етапи. Перша сатурація  відбувається при 8085°С 
протягом 8- 10 хв. 

Друга сатурація відбувається при температурі 101 102°С. Вміст солей кальцію 
в сокові не повинен перевищувати 0,002% СаО. 

Фільтрація  здійснюється з метою видалення зважених частинок, що не 

випали у осад. Здійснюється під тиском 0,30,4 мПа при температурі 8090°С. 
Сульфітація - остання стадія очищення соку  SО2. Мета знебарвлення соку, 

зменшення його в’язкості, а також його знезаражування. 
SО2 на цукрових заводах одержують шляхом спалювання сірки в спеціальних 

печах. В одержаному сірчистому газі міститься 1015% SО2.   
При пропусканні SО2 крізь сік утворюється сірчиста кислота (SO2 + H2O = 

H2SO3), яка часто переходить у сірчану кислоту. Остання знебарвлює і знижує 
лужність соку, що значно зменшує в’язкість сиропів і покращує фільтрування. 

Сірчана кислота і її солі блокують карбонільні групи глюкози, фруктози, 
мальтози, чим запобігають утворенню забарвлених речовин в соку. Сульфітація 
здійснюється в зрошувальних або рідинноструменевих сульфітаторах. Триває 5 
хв. Втрати сірки 15 кг на 100 т буряка. 

Видалення води здійснюється на випарювальних апаратах (випарюється 50% 
води і одержується сироп) і в вакуум-апаратах (випарюється 15-20% води і 
одержується уварений сироп (утфель) і міжкристальна рідина - зелена патока). 
Уварювання утфеля ведуть в 4 стадії: 

згущення сиропу до перенасичення розчину і початку заводку сиропу; 
Заводка кристалів цукру (утворення центрів кристалізації сахарози шляхом 

додавання цукрової пудри) і нарощування кристалів цукру; 
Центрифугування. Уварений утфель центрифугується на центрифугах. На 

поверхні кристалів цукру залишається плівка міжкристального розчину жовтого 
кольору, тому в центрифузі ведуть відбілювання цукру промиванням гарячою 
водою. Цукор після центрифуги має вологість 0,8-1,2%. 

Висушування у барабанних  конвективних установках, які мають 2 
барабана. До одного подається гаряче повітря, до другого - очищене холодне 
повітря. Цукор висушується до вологості 0,14% , 

Просіювання крізь магніти 
Пакування. 
Реалізація. 
Маляс - густа рідина темно-коричневого кольору з гострим запахом і 

неприємним смаком (4.5-5.5% до маси буряків). Використовують при виробництві 
дріжджів, етилового спирту, молочної і лимонної кислот, гліцерину; у 
комбікормової промисловості як домішки в корма для домашніх тварин.  

 



2. Одержання цукру-рафінаду 
 

Цукор-пісок просіюють +  вода 

 
Готовлять сироп 

 
Фільтрують крізь гравій  для видалення домішок 

 
Очищують сироп на адсорбційних установках, пропускаючи крізь активоване 

гранульоване вугілля 
для знебарвлення 

 
згущують на вакуум-апаратах уварюванням з додаванням ультрамарину (75 г 

на 10 т утфеля)  це мінеральна фарба інтенсивно синього кольору 

 
центрифугують для відокремлення кристалів цукру з одержанням сирої 

рафінадної крихти 

 
пресують під тиском для формування брикетів 

 
сушать 

 

 
  



ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
 

План 
1.  Асортимент і класифікація борошняних кондитерських виробів. 
2.  Принципова технологічна схема виробництва прісного, дріжджового, 

листового, пісочного, бісквітного та пряничного тіста. 
3.  Вимоги до якості борошняних кондитерських виробів. 

 
1.  Асортимент і класифікація борошняних кондитерських виробів. 
Борошняні кондитерські вироби відрізняються тим, що до їхньої рецептури 

входить борошно. Виготовляються вони з напівфабрикату, випеченого тіста при 
температурі, яка значно перевищує 100 °С. Крім борошна основними видами 
сировини у виробництві борошняних кондитерських виробів є цукор, жири, яєчні 
та молочні продукти, ароматизуючі речовини і хімічні розпушувачі тіста. У 
виробництві цих виробів в основному використовується пшеничне борошно 
вищого і першого сорту, яке виробляється з м’яких сортів пшениці з невеликою 
домішкою борошна з пшениці твердих сортів. Білки борошна становлять 75 % 
усієї кількості білків. Під час замочування водою вони набухають, утворюючи 
пружну масу — клейковину. Вміст сирої клейковини в борошні для 
кондитерських виробів змінюється в таких межах, %: 

Печиво цукрове       28…З6 
Печиво затяжне       32…34 
Печиво сухе       25…30 
Галети        32…36 
Пряники: бісквітний, пісочний, заварний   28…34 
Напівфабрикат для тортів та тістечок   32…34 
Листкові тістечка      40 
Вафлі Не більше       32 
Поряд з пшеничним використовують кукурудзяне та соєве дезодороване 

борошно. Цукрова пудра теж широко застосовується у виробництві борошняних 
кондитерських виробів. Крупність, її повинна відповідати проходу через сито № 
43 не менше 60 %. 

У виробництві борошняних кондитерських виробів для розпушування тіста 
частіше використовують хімічні розпушувачі, ніж дріжджі. Найбільшого 
поширення набули вуглекислий амоній та двовуглекислий натрій. Як кислотний 
компонент може застосовуватися однозаміщений фосфорнокислий кальцій та 
кислий виннокислий калій. 

Печиво виробляють двох видів: цукрове та затяжне. Вони відрізняються між 
собою вмістом у рецептурі цукру та жиру, що і визначає технологічну схему 
режиму оброблення і випікання. Цукрове печиво містить більше цукру і жиру і 
одержують його із пластичного тіста з забезпеченням умов, що перешкоджають 
набуханню клейковини. Це досягається низькою вологістю тіста та 
короткочасним (10...25 хв) замішуванням при низькій температурі. На 
вітчизняних підприємствах цукрове тісто замішують безперервним способом з 
попереднім приготуванням емульсії. 

Емульсія являє собою однорідну масу, одержану з усіх видів сировини, 
передбачених рецептурою, за винятком борошна і крохмалю. В процесі готування 



емульсії ставиться мета одержати якнайдрібніші та однорідні кульки жиру. 
Рівномірно розподілений у тісті жир у вигляді плівки обволікає частинки 
борошна, що сприяє одержанню найбільш пластичного тіста, яке легко піддається 
формуванню. 

Спочатку готують суміш сировини в агрегаті, який являє собою 
горизонтальний циліндричний апарат, всередині якого розміщено вал із 
насадженими на нього лопатями у вигляді прямих пластин або Т-подібної форми 
із швидкістю мішалки до 120 хв1. Для темперування суміші апарат має 
нагрівальну оболонку (сорочку). Потім, суміш збивається в емульгаторі 
безперервної дії і готова емульсія надходить для замішування в тістомісильну 
машину безперервної дії. Перемішування суміші триває 5…10 хв, потім 
завантажують жир у розтопленому стані і далі відбувається більш тривале 
перемішування. Цукрове тісто повинно відповідати певним вимогам: вологість у 
межах 15…17,5 %, температура не вище 28 °С. 

Безперервний спосіб замішування дає можливість забезпечити стабільність 
режиму та високу якість виробів. За цим способом виробляють печиво «Ювілейне», 
«Суничне» та ін. Формується тісто на ротаційних машинах, які складаються із 
рифленого барабана і ротора, на поверхні якого є різні заглибини, які відповідають 
контуру і профілю виробу. Тісто надходить до воронки машини, при обертанні 
барабана і ротора ними зачеплюється і запресовується в чарунки ротора. З чарунок 
ротора тістові заготовки відокремлюються стискувальним барабаном приймального 
полотна і передаються на транспортерну стрічку, а потім у пекарську камеру печі У 
процесі випікання відбуваються фізико-хімічні зміни тіста. Особливо великих змін 
зазнають білки та крохмаль. На початку випікання під час прогрівання тіста до 
50…70 °С білкові речовини денатуруються і коагулюють, звільняючи при цьому 
воду, а крохмаль набухає і частково клейстеризується звільненою водою. При цьому 
білки клейковини і крохмаль утворюють пористий скелет, на поверхні якого 
адсорбується жир у вигляді тонкої плівки. 

При цих же температурах розкладаються розпушувачі і значно збільшується 
об’єм тістових заготовок. При досягненні виробами температури вище 100 °С 
проходить кіркоутворення, що також сприяє розпушуванню тіста. Температура 
середовища пекарської камери під час випікання цукрового печива повинна бути 
°С: на початку 180…200, в середній частині — 350, в кінці — 250. Температура на 
поверхні печива в кінці випікання досягає 140… 160 °С, і тому до обгортання 
його необхідно охолодити до 35…40 °С. Спочатку печиво охолоджується на 
виступаючій із пекарської камери частині пічного транспортера до 50…70 °С, а 
далі — в охолоджувальному агрегаті, в якому циркулює охолоджувальне повітря. 

Затяжне печиво виготовляється із еластично-пружного достатньо 
пластичного тіста, яке готують вологістю 22…27,5 % при більш високій 
температурі — 49 °С протягом З0…60 хв. Для виробництва затяжного печива 
тісто готують в періодично діючих місильних машинах, після чого його 
попередньо прокатують на вальцювальній машині, дають вилежатися, потім 
багаторазово прокатують на лицьовій вальцювальній машині і формують. 

Після замішування тісто подають до підготовчої двовальцьової машини для 
одержання тістової смужки. Тісто прокатують багаторазово з обов’язковим 
поворотом на 90°. Прокатування тіста в одному напрямку без повороту пласта 



призводить до виникнення поздовжніх напруг. Під час формування такого пласта 
тістові заготовки зменшуються за довжиною форми печива. 

Прокатування сприяє зниженню в’язкості і зменшенню пластичності тіста. 
Після прокатування на двовалковій машині і відлежування тісто надходить на 
перше лицьове прокатування штампувальної машини, де прокатується п’ять разів. 
Перший раз прокатують зі зменшенням зазору до 30 мм, після чого на поверхню 
пласта тіста рівномірно насипають обрізки тіста (після формування) і 
пропускають через вальці два рази з поступовим зменшенням зазору. Перед 
четвертим прокатуванням тісто складають удвоє і пропускають двічі в тому 
самому напрямку зі зменшенням зазору між валками. Загальна кількість 
прокатувань тіста з борошна вищого сорту — 14, із першого сорту — 8. 
Прокатане тісто проходить через першу пару шліфувальних валків штамп-
машини з зазором близько 10 мм, другу — з зазором близько 3…4 мм, а тоді 
системою полотен тістова смужка переміщується під штампувальний механізм 
ударного типу. Під час формування затяжного тіста потрібно зробити 
надрізування штампом по контуру рисунків, а для того щоб не було здутим, — 
поколоти шпильками. Для формування затяжного тіста застосовують ротаційні 
машини, на яких формування здійснюється із підготовленої смужки після 
багаторазового прокатування. Формування затяжного тіста із шматка неможливе 
через його пружні властивості. Після деформації шматок має властивість 
повністю відновлюватися. Вирублені тістові заготовки автоматично 
розкладаються правильними рядами на стрічку пічного конвеєра, температура 
середовища пекарської камери трохи нижча, ніж для випікання цукрового печива. 
Тривалість процесу більша із-за більш високої вологості тістових заготовок. 

Здобне печиво відрізняється від заготовок інших видів печива тим, що як жир 
використовується вершкове масло. Здобне печиво поділяється на підгрупи: 
пісочне, бісквітно-збивне, білково-збивне і медальне, за формуванням — на 
виїмне і відсадне. Перше формується в основному ротаційними машинами, друге 
— методом екструзії. Це печиво виробляється, як правило, ручним способом. 

Галети — це борошняні вироби, які являють собою сухий консервований 
хліб, призначений для безпосереднього вживання з чаєм і першими стравами. 
Галети можуть виготовлятися без цукру і жиру та з різним їх вмістом. 
Особливістю схеми виробництва галет є те, що під час замішування тіста 
застосовується дріжджове бродіння для утворення вуглекислого газу, здатного 
розпушувати тісто. В зв’язку з цим технологічною схемою передбачено операцію 
приготування опари. 

На приготування опари витрачається 1/8… 1/4 частина всієї кількості 
борошна за рецептурою. Оптимальна кількість дріжджів на опару становить 2,5 % 
по відношенню до всього борошна за рецептурою. Для замішування тіста в 
періодичні місильні машини спочатку завантажують опару, а тоді всю сировину і 
в останню чергу борошно. Тривалість замішування тіста змінюється в межах 
25…60 хв. Температура тіста в кінці замішування 32…37 °С, вологість змінюється 
в межах 26.. .36 % залежно від виду галет і сорту борошна. Після замішування 
тісто вимішується, а тоді прокатується на вальцювальній машині, після чого 
формується на штампувальній машині ударної дії. Всі інші операції здійснюються 
так само, як і під час формування цукрового і затяжного печива. Пряники — 
борошняні кондитерські вироби різноманітної форми, переважно круглої з 



випуклою поверхнею, які містять значну кількість жиру. Залежно від технології їх 
поділяють на заварні і сирцеві. Процес готування заварних пряників відрізняється 
від готування сирцевих тим, що під час замішування тіста борошно заварюється 
в цукровому чи цукропатоковому сиропі. Заварне пряничне тісто готується за три 
фази: заварювання борошна, охолодження заварки і замішування. Технологія 
заварювання полягає в тому, що в гарячий розчин при температурі 65 °С 
добавляється і перемішується борошно. Заварку охолоджують до температури 2 
5… 2 7 °С протягом кількох днів. Процес готування тіста складається з того, що в 
місильну машину завантажують заварку і всю сировину відповідно до рецептури. 
На заключній стадії додають розчинені у воді розпушувачі. Час замішування — 
30 хв, вологість — 20…22 %, температура — 29…30 °С. Замішування сирцевих 
пряників триває 12…14 хв, вологість тіста становить 23,5…25,5 %, температура 
не повинна перевищувати 22 °С. Формують пряничне тісто на відсаджувальних 
машинах. При цьому тісто з воронки захоплюється двома рифленими валками, які 
обертаються назустріч один одному, і нагнітається через матриці різного контуру. 
Тісто відсікається струною, закріпленою в струнотримачі, і укладається на стрічку 
пічного конвеєра. Пряники випікають при змінному температурному режимі. 
Максимальна температура підтримується на рівні 210…240 °С. 

Вафлі — вироби, виготовлені з тонкопористого листа з різноманітними 
начинками. Технологічний процес готування вафель включає дві стадії: готування 
вафельного листа та начинки. Для готування вафельного листа використовують 
віброзмішувачі безперервної дії. В агрегат безперервно подається борошно та 
концентрована емульсія, яка готується в емульгаторі з меланжу харчових 
фосфатів, олії, кухонної солі, двовуглекислої соди і води. У віброзмішувачі 
одночасно забезпечується горизонтальне і вертикальне переміщення сировини. 
Корпус машини вібрує за допомогою дебалансного пристрою. Всередині корпусу 
обертаються два вали в протилежних напрямках. Готування вафельної начинки 
проводиться аналогічно, але за інших параметрів. 

Торти та тістечка займають особливе місце в кондитерській промисловості. 
Вони відрізняються від інших тим, що є продуктами з нетривалим терміном 
зберігання. Термін зберігання тортів та тістечок в основному 36 годин. Готуються 
вони з великим вмістом жиру, цукру, яєць і мають різнобарвне оздоблення. 
Залежно від виду випечених напівфабрикатів торти поділяють на бісквітні, 
листкові, шарові, фруктові та вафельні, тістечка — на бісквітні, пісочні, шарові, 
мигдалево-горіхові, крихтові, повітряні, кошикові, заварні та цукрові. Випечені 
напівфабрикати прошаровують та прикрашають їх поверхню оздоблювальними 
напівфабрикатами. Для цього використовують креми, помади, желе, горіхи, 
фруктово-ягідні заготовки. Технологія і техніка готування різних тортів та 
тістечок значно відрізняються між собою. Багато операцій здійснюються вручну, 
хоча є і сучасні потоково-механізовані лінії виробництва тістечок еклер, 
безперервно діюча станція готування бісквітного тіста тощо. 

Виробництво халви, яка складається із карамельної та білкової маси з 
добавкою мильного кореня, різних добавок, показано на рис. 1. Халва 
утворюється після ретельного вимішування, при якому утворюється халвова маса. 
Мильний корінь відіграє роль розпушувача. Основою білкової маси є розтерті 
ядра олійних культур: соняшнику(соняшникова халва), кунжуту (тахінова халва), 
сої тощо 



 
Рис. 1 Технологічна схема виробництва халви 
 
2.  Принципова технологічна схема виробництва прісного, дріжджового, 

листового, пісочного, бісквітного та пряничного тіста. 
Залежно від технологічного процесу і рецептури борошняні кондитерські 

вироби підрозділяють на наступні групи: печиво (цукрове, затяжне, здобне), 
пряники (сирцеві і заварні), галети (прості, поліпшені), крекери (з жиром і без 
нього), кекси, рулети, торти (бісквітні, пісочні, листкові) і тістечка. 

Печиво, галети, крекери. Печиво підрозділяється на цукрове, затяжне і 
здобне. Цукрове печиво виготовляється з високопластичного тіста, готові вироби 
відрізняються доброю пористістю, набрякаємістю, високою крихкістю. Затяжне 
печиво виробляють з пружньопластичного тіста, а вироби характеризуються 
наявністю шаруватості, меншої крихкості, набрякаємості. Здобне печиво 
виробляють з декількох видів тіста, у рецептуру якого входить велика кількість 
цукру, жиру, яйцепродуктів. У всіх цих видах печива використовуються хімічні 
розпушувачі тіста. 

Технологія отримання галет і крекерів відрізняється від технології інших 
борошняних виробів тим, що тісто готують з використанням дріжджів як роз-
пушувачів. Ці вироби містять невелику кількість цукру і жиру, відрізняються 
шаруватою структурою і крихкістю. Отримання різних видів печива, галет і 
крекерів має свої особливості, але можна виділити загальні стадії: підготовка 
сировини, замішування, формування, випікання, охолоджування, упакування. 



Тісто для затяжного печива і крекерів (рис.2) готують на машинах 
періодичної дії, а для цукрового — в агрегатах безперервної дії. З урахуванням 
властивостей сировини його вводять у наступній послідовності: цукор-пісок, сіль, 
розплавлений жир, згущене молоко, яйця, патока, інвертний сироп, вода або 
молоко, перемішують 2…З хв і додають розпушувач (соду, вуглекислий амоній). 
В останню чергу вносять борошно і крохмаль. Тривалість замішування тіста для 
затяжного печива складає 40...60 хв за 30...40° С. 

 
Рис. 2. Технологічна схема отримання затяжного печива, крекерів, галет  



Під час отримання тіста для галет і крекерів як розпушувач використовують 
дріжджі. Приготування тіста для цих видів виробів відбувається за схемою, 
поданою на рис.3: замішується опара з вмістом вологи 52…60% з 10…25% від 
всієї маси борошна і дріжджів. 

 
Рис. 3. Технологічна схема приготування галет та крекерів на дріжджах. 
 
Потім опара вистоюється за температури 32…35° С протягом 1 год для галет 

і до 10 год для крекерів. При цьому відбувається процес бродіння, формується 
смак і збільшується набрякаємість білків. Після закінчення процесу бродіння на 
опарі замішується тісто, додають воду, всю сировину, окрім борошна, 
перемішують, а потім вносять борошно і замішують тісто протягом 25.. .60 хв. 
Температура готового тіста 32…36°С, вміст сухих речовин для галет 69.. .64%, 
для крекерів 74...69%. 



Тісто для цукрового печива (рис.4) замішують в агрегатах безперервної дії. 
Процес здійснюється шляхом змішування заздалегідь приготованої емульсії з 
борошном і крохмалем. Емульсію готують з води і всіх видів сировини, за 
винятком борошна і крохмалю. Емульсію готують у дві стадії: змішування і 
збиття. Змішування проводять у циліндровому змішувачі. У цей час розчиняються 
всі компоненти рецептури. Емульсію збивають або у відцентровому емульгаторі 
безперервної дії, або в гідродинамічному перетворювачі. Замішування триває 
16… 18 хв. Готове тісто з вмістом вологи 16… 17% за температури 25…28° С 
надходить на формування. 

 
Рис. 4. Технологічна схема отримання цукрового печива 
 



Формування цукрового і затяжного печива, крекерів і галет здійснюється 
різними методами, які залежать від властивостей цих видів тіста. Цукрове печиво 
формується на ротаційних машинах. Затяжне печиво, галети, крекери формуються 
методом штампування. Перед поданням на штампмашину тісто проходить стадію 
плющення, яка полягає в тому, що тісто багато разів пропускається між двома 
гладкими валами, що обертаються. Відформовані заготівки направляють на 
випікання. 

Тривалість випікання залежить від вмісту вологи в тісті, температури печі та 
інших чинників і складає для цукрового і затяжного печива та крекерів 4…5 хв, 
для здобного 3…10, для галет7…15. 

Під час виходу з печі печиво має високу температуру (118…120° С), тоді 
його не можна зняти з поду без порушення форми. Тому вироби охолоджують до 
температури 65…70° С, за якої вони набувають твердість і їх можна зняти з поду, 
а потім до 30…35° С на охолоджуючих транспортерах. Оптимальним режимом є 
температура повітря 20…25°С з швидкістю руху 3…4 м/с. Охолоджене печиво 
надходить на пакування. 

Печиво, крекери, галети слід зберігати в сухих, провітрюваних складах за 
температури не вище 18° С і вологості повітря 70…75%. Гарантійний термін 
зберігання для печива цукрового і затяжного 3 міс, для здобного печива залежно 
від вмісту жиру 15…45 діб, для крекерів і галет 1…6 місяців, для герметично 
упакованих галет 2 роки. 

Пряники. Пряники — борошняні кондитерські вироби різноманітної форми, 
що містять значну кількість цукристих речовин і прянощів. Розрізняють два види 
пряників: заварні і сирцеві. Усі види пряників можуть випускатися з начинкою 
або без неї. Для обробки використовують глазурування цукровим сиропом, 
шоколадною глазур’ю, обсипання цукром-піском, маком. 

 
3. Вимоги до якості борошняних кондитерських виробів. 
У виробництві борошняних кондитерських виробів застосовується борошно 

пшеничне вищого, першого і іншого ґатунків, обойна. У виробництві окремих 
видів виробів використовується в невеликих кількостях житнє, соєве і 
кукурудзяне борошно. 

Вміст вологи в пшеничному борошні 14… 15%, білка — близько 10, 
крохмалю — до 80, золи до — 1,5%. 

Спеціалізоване виробництво борошна для окремих видів борошняних 
кондитерських виробів в даний момент досить незначне. Тому застосовується 
борошно пшеничне хлібопекарське. 

Особлива вимога для отримання борошняних кондитерських виробів ста-
виться до якості і кількості клейковини. 

Основну роль в утворенні тіста відіграють нерозчинні у воді білки (гліадин і 
глютенін), які під час замішування борошна з водою набрякають, утворюючи 
клейковину. Клейковина підрозділяється на сильну, слабку й середню. 

Пшеничне борошно з сильною клейковиною, має здатність під час 
замішування тіста поглинати велику кількість води, зберігаючи фізичні 
властивості протягом процесу виробництва. 

Пшеничне борошно із слабкою клейковиною під час замішування утворює 
тісто, яке в процесі технологічної обробки може змінюватися.  



ТЕХНОЛОГІЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
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1. Характеристика сировини для виробництва кондитерських виробів 
У залежності від технологічного процесу і виду сировини кондитерські вироби 

підрозділяються на 2 групи: цукристі (містять цукру 60 % і більше) й борошняні. 
До цукристих виробів відносяться: шоколад, какао-порошок, цукерки, карамель, 
мармелад, пастила, ірис, драже, халва; до борошняних: печиво, галети, крекери, 
вафлі, пряники, кекси, рулети, торти, тістечка. 

Кондитерські вироби мають високу калорійність, засвоюваність, низький вміст 
вологи, гарний смак, тонкий аромат і привабливий зовнішній вигляд. Енергетична 
цінність на 100 г продукту складає від 290 (мармелад) до 560(шоколад)  ккал. 

Основні види сировини, що використовується у кондитерській промисловості: 
цукор, глюкоза, патока, мед, жири, молоко та молочні продукти, яйця та 
яйцепродукти, какао-боби, горіхи, фруктово-ягідні напівфабрикати, борошно, 
крохмаль, смакові та ароматичні речовини, хімічні розпушувачі. 

Цукор  використовується у вигляді рафінованого цукру-піску або сиропу. 
Перед використанням цукор-пісок просіюють крізь сито і  пропускають крізь 
електромагніти. 

Глюкоза використовується при виробництві дитячого та дієтичного 
асортименту кондитерських виробів як замінник цукру. Надходить у підприємство 
у вигляді  кристалічного порошку білого кольору. 

Патоку  застосовують як антикристалізатор. У рецептурах борошняних виробів 
становить до 2 % до маси борошна, надає тісту  пластичності, а готовим виробам - 
м'якості  і розпливчастості. На підприємство надходить у цистернах, перед 
використанням підігрівають до 40-450 С і проціджують. 

Борошно  використовується вищого та 1 гатунку. 
Крохмаль застосовують як рецептурний компонент при виробництві 

борошняних кондитерських виробів і як формовий при виробництві цукерок. 
Жири підвищують харчову цінність виробів і водночас є 

структуроутворювачами. Вершкове масло використовують для виробництва 
борошняних виробів, цукерок, ірису; маргарин - у борошняних виробах. Какао-
масло - у виробництві шоколаду, цукеркових мас, карамельних начинок. 
Гидріровані жири - у виробництві печива, вафельних начинок, праліне, жирової  
глазурі. 



У кондитерській промисловості широко застосовуються  молоко натуральне, 
згущене, сухе; натуральні яйця, меланж, яєчний порошок, яєчний білок, жовток. 
Яйця додають у тісто, яєчний білок – при виробництві пастили, зефіру, збивних 
цукерок як утворювач піни. 

У виробництві цукерок, начинок, халви, шоколадних і борошняних виробів 
використовуються ядра горіхів і насіння олійних культур (мигдаль, фундук, 
волоський горіх, арахіс, кешью, кунжутне і соняшникове насіння та ін.). 

У виробництві шоколаду та какао-порошку основним видом сировини  є какао-
боби –насіння дерева какао. 

У кондитерському виробництві широко використовують фруктово-ягідну 
сировину у вигляді напівфабрикатів (пюре, підварок, цукатів, заспиртованих ягід). 

Для надання кондитерським виробам кислого смаку використовують винну, 
лимонну, молочну або яблучну кислоти. 

У кондитерські вироби додають ароматичні добавки –натуральні (природні 
ефірні масла) і синтетичні  (есенції). 

Крім того, у кондитерській промисловості застосовують розпушувачі, 
драглеутворювачі, харчові барвники, емульгатори, консерванти і т.д. 
 
2. Технологія карамелі 

Карамель – кондитерський виріб, що одержується уварюванням цукрового 
сиропу з крохмальною патокою або інвертним сиропом до карамельної маси  
вологістю 1,5-4 %. 

Карамель випускають тільки з карамельної маси (льодяникова) або з 
начинками (фруктовими, лікерними, медовими, помадними, молочними, 
горіховими, шоколадними). 

В залежності від способу обробки карамельної маси перед формуванням 
оболонка карамелі може бути прозорою або непрозорою (тягнутою). 

Карамель випускають з різним зовнішнім оформленням: загорнутою, 
фасованою, відкритою. 

Асортимент карамелі різноманітний і налічує більше 800 назв. 
Технологічний процес приготування складається з таких стадій: 

1. приготування сиропу і карамельної маси; 
2. охолодження і обробка карамельної маси; 
3. приготування карамельних начинок; 
4. формування карамелі; 
5. загортання або оздоблення поверхні карамелі; 
6. пакування. 
 
Принципова технологічна схема приготування карамелі 

У змішувач, який підігрівається, дозаторами подаються цукор-пісок, 
водопровідна вода і підігріта карамельна патока, тут складові перемішуються, 



підігріваються і частково розчиняється цукор. Одержана суспензія (кристалів 
цукру  у  цукрово-водно-паточному розчині) насосом подається у змієвик, який 
підігрівається. За час просування по змієвику кристали цукру повністю 
розчиняються і одержується висококонцентрований розчин цукру у водно-
паточному розчині.  

Потім сироп фільтрується  і насосом подається на уварювання в змієвиковому 
або плівковому апараті  при температурі 125-1350С до вмісту сухих речовин більше 
97%. Далі сироп охолоджується за рахунок стікання у вигляді тонкої стрічки по 
нахиленій плиті, на якій відбувається змішування маси з барвником, есенцією, 
кислотами, які надходять з дозатора. Подальше перемішування карамельної маси 
відбувається при її обробці на тягнульній машині або на спеціальній проминальній 
машині, а інколи і вручну. Готова карамельна маса стрічковим конвеєром 
подається на формування на обкаточній машині, куди подається 
начинконаповнювачем начинка. Начинконаповнювач нагнітає начинку по трубі 
всередину карамельної маси, яка обертається у формі конуса. З вершини конуса 
декількома парами роликів витягується круглий джгут з начинкою всередині. 
Джгут розрізається ножами на окремі карамельки. Карамельки транспортером 
направляються на сітчасті транспортери, що знаходяться у шафі і охолоджуються 
повітрям. Охолоджені до 200С карамельки транспортером направляються на 
додаткову обробку та на пакування. 

Для захисту  поверхні карамелі від зволоження внаслідок її гігроскопічності 
карамель загортають або фасують у герметичну тару. Для захисту поверхні 
карамелі її обробляють різними  способами:  глянцюванням  (покриття шаром 
воско-жирової суміші ) або  дражируванням (нанесення шару рафінадної пудри з 
наступним покриттям шаром жирової суміші, обсипанням цукром-піском і ін.). 

Пакування складається у загортанні кожної карамельки, фасуванні загорнутих 
виробів у картонні ящики (коробки), зважуванні, маркуванні. 

 
3. Приготування начинок 
Начинки, які використовують у кондитерському виробництві, повинні 

задовольняти таким вимогам: 
1) не повинні псуватися при зберіганні, тому вміст цукру в них повинен бути 

не нижче 70%; 
2) для запобігання кристалізації сахарози в начинку слід вводити 

антикристалізатори (патоку або інвертний сироп); 
3) начинки не повинні містити жирів, які швидко псуються та здатні до 

швидкого згіркнення і взаємодії з карамельною масою та розчиняти її; 
4) консистенція начинки повинна бути достатньо в'язкою. 
Фруктово-ягідні  начинки   одержують уварюванням плодової м'якоті з 

цукром та патокою. Процес одержання начинки включає:  
-підготовку сировини; 



-дозування; 
-змішування основних компонентів; 
-їх уварювання. 
Підготовка фруктово-ягідної сировини полягає в десульфітації  (ошпарюванні) 

заготовок парою з метою видалення сірчистого газу (консерванту) з наступним 
протиранням маси на протирочних машинах для відокремлення плодової м'якоті. 
Протерту сировину змішують з сиропом та уварюють у змеєвикових варочних 
колонках до вмісту сухих речовин у начинці 81 – 84 %. 

Лікерні  начинки  одержують шляхом уварювання цукрово-паточного сиропу 
до 84 – 87 % сухих речовин з додаванням до охолодженої до 700С маси добавок, 
що містять алкоголь чи алкогольні напої, кислоту, есенцію, барвники та ін. 

Помадна начинка являє собою дрібнокристалічну масу в насиченому 
цукрово-паточному сиропі. Її одержують шляхом збивання з одночасним 
охолодженням цукрово-паточного сиропу, який містить не більше 30 % патоки до 
маси цукру  в сиропі. Вміст сухих речовин  у начинці становить  не менше 90 %. 

Масляно-цукрові (прохолоджуючи) начинки одержують шляхом змішування 
цукрової пудри з кокосовим маслом і кристалічною глюкозою. Заміна частини 
цукру глюкозою збільшує "охолоджуючий" смак. Вміст сухих речовин у начинці  
становить не менше 96,5 %. 

Шоколадно–горіхова  начинка являє собою масу, що одержується 
змішуванням розтертих горіхових ядер, какао тертого, кокосового або какао масла 
і рафінадної пудри. Вміст сухих речовин  становить не менше 97,5 %. 

4. Технологія шоколаду 
Шоколад – твердий кондитерський виріб, основу якого складають цукор і 

какао продукти  (какао терте  і  какао масло ) , з високою енергетичною  здатністю, 
добре підтримує сили стомленої людини, підвищує його працездатність.  

До складу шоколаду можуть входити різні добавки: сухі молоко та вершки, 
подрібнені  й розтерті обсмажені горіхи і ін. 

Основною сировиною для виробництва шоколаду та какао порошку є какао 
боби – це насіння какао дерева, що ростуть у тропічних районах земної кулі. За 
походженням какао боби розділяють на 3 групи: американські, африканські, 
азіатські. За якістю какао боби розділяють на 2 групи: благородні (сортові) з 
ніжним смаком і приємним ароматом та споживацькі (ординарні),що мають гіркий 
терпкий,  кислуватий смак і сильний аромат. 

Какао боби складаються з твердого ядра з двох сім’ядоль, зародка (паростка) і 
твердої оболонки (какаовелли). В оболонці дуже багато клітковини, мінеральних 
речовин, мало ароматичних речовин, тому при виготовленні шоколаду та какао 
порошку її не використовують. Ядра какао бобів містять 50% цінного жиру (какао 
масла),1-2% фізіологічно-активних речовин (теоброміну та кофеїну), до 20% 
вуглеводів, до 15% білків, дубильні, ароматичні речовини. Найбільш цінною 
складовою частиною є какао масло. Тверде і крихке при звичайній температурі, 



воно швидко топиться у роті, бо має температуру розтоплення 32-340 С. Завдяки 
особливому складу жиру та наявності антиокислювачів какао масло може 
зберігатися без прогоркання й окислювання дуже тривалий час. 

 
Технологічна схема виробництва шоколаду 

1. Первинне обробляння какао бобів (обсмажування); 
2. Одержання какао продуктів ( какао тертого й какао масла); 
3. Приготування шоколадної маси; 
4. Формування шоколадних виробів; 
5. Загортання й пакування шоколадних виробів. 

 
При виробництві шоколаду какао боби сортирують і обсмажують. Під час 

обсмажування знижується їх вологість, окислюються дубильні  речовини, 
пом’якшується гіркий смак, з'являється коричневий колір, утворюються 
ароматичні речовини, оболонка легко відокремлюється від ядра. 

Після охолодження боби подрібнюють  для видалення оболонки і одержують 
крупку, яку сортирують за розмірами. Крупну крупку, найбільше очищену від 
оболонки, використовують для виготовлення кращих сортів шоколаду. 

Далі крупку розтирають на вальцях, які підігріваються, і одержують какао 
терте, з якого пресуванням відокремлюють какао масло і жмих. Терте какао і какао 
масло використовують для виготовлення шоколаду, а із жмиху одержують какао 
порошок. 

Для одержання шоколадної маси какао терте і какао масло змішують і 
розтирають з рафінадною пудрою і різними добавками за рецептурою. При 
одержанні всіх видів шоколаду шоколадну масу темперують, тобто витримують 
при постійному перемішуванні при температурі 300С протягом 3 годин. Водночас 
додають горіхи, каву, вафлі, сухе молоко, сіль. За час темперування всі розчинні 
компоненти повинні розчинитися, а решта – ретельно перемішатися.. Після 
темперування шоколадну масу розливають у форми, охолоджують до температури 
8-100 С, виймають з форм і пакують. 

Для одержання десертного шоколаду шоколадну масу коншують (збовтують) 
при температурі 45-700С протягом 24-72 години. При цьому відбувається більш 
тонке подрібнення шоколадної маси, подальше окислення дубильних речовин, 
створення тонкого   смаку й аромату.  

За рецептурою і способом обробки шоколад буває десертний, звичайний і 
пористий.  

Десертний шоколад має кращі смакові і ароматичні якості, тонку 
дисперсність твердої фази. Цукру містить 55%. (Люкс, Російський). 

Звичайний шоколад має більш низькі смакові й ароматичні якості, менш тонку 
дисперсність. Цукру містить 63%. (Оленка, Цирк , Вершковий). 



Пористий  шоколад одержують із десертної шоколадної маси. Її розливають у 
форми на ¾ об'єму, ставлять у вакуум-котли і витримують 4 години при 
температурі 400 С. Завдяки розширенню пухирців повітря утворюється 
дрібнопориста структура плитки (Слава, Планета, Ракета). 

В залежності від складу десертний і звичайний шоколад поділяють на 
шоколад з добавками, без добавок, з начинкою, діабетичний і білий. 

Шоколад без добавок  готують з тертого какао, рафінадної пудри і какао 
масла. Чим більше у шоколаді тертого какао, тим воно має більш гіркий смак і 
аромат і більше ціниться.  

У шоколад з добавками  додають молоко, мигдаль, мандаринову корку, 
чайний екстракт, сухі вершки ( “Казки Пушкіна”, “Горіховий”, “Москва”). 

Шоколад з начинками виготовляють з шоколадної маси  без додавання або з 
додаванням  молока у вигляді плиток, батончиків, ракушок з горіховою, помадною, 
шоколадною, фруктово-желейною, кремовою, молочною, вершковою начинками. 
Кількість начинки становить від 25 до 50%. 

Шоколад у порошку   виготовляють з тертого какао  і рафінадної пудри з 
додаванням або без додавання молочних продуктів для приготування напоїв 
розведенням гарячою водою або молоком. 

Шоколад білий  готують   з какао масла, цукру, сухого молока і ваніліну без 
додавання какао маси, тому він має кремовий (білий) колір і не містить теоброміну 
(“Дитячий”). 

Какао порошок одержують тонким подрібненням какао  жмиху  у порошок . 
Може бути препарованим (обробленим) і не препарованим (необробленим). 
Препарований какао порошок виробляється із тертого какао, яке обробляється 
вуглекислими лугами (поташем, вуглекислим амонієм, питною содою) у результаті 
чого покращується смак напоїв, аромат, колір, підвищується стійкість суспензії 
(тобто довше не утворюється осад). До необроблених лугами  відносяться “Наша 
марка”, “Золотий ярлик”; до оброблених – “Екстра”, “Золотий якір.” 

Для характеристики солодкості шоколадних мас  використовують 
коефіцієнт (Пс ), який визначається відношенням  маси цукру, що додається, до 
маси какао тертого. В залежності від того коефіцієнта шоколад поділяють на 5 
груп: 

дуже солодкий Пс>2; солодкий Пс=1,6 – 2; напівсолодкий Пс=1,4-
1,6;напівгіркий Пс1-1,2; гіркий Пс< 1. 

 
5. Виробництво цукерок 
Цукерками називають кондитерські вироби з однієї або декількох цукеркових 

мас, що мають м’яку консистенцію. Асортимент налічує більше 1000 назв. У 
залежності від способу виготовлення і оздоблення цукерки поділяють на 
глазуровані, неглазуровані і шоколадні. 



Вироби, які надходять на глазурування після формування, називаються 
корпусами цукерок. Корпуси готовлять з помадної, пралінової, збивної, лікерної, 
грил’яжної, молочної, кремової, марципанової, фруктової мас. Корпуса цукерок 
можуть вироблятися з однієї, двох і більше (багатошарові) цукеркових мас. 
Корпусами цукерок є також цукати, сухофрукти, горіхи, заспиртовані ягоди і 
фрукти. 

Стадії виробництва цукерок 
1. приготування цукеркової маси; 
2. формування корпусів; 
3. охолодження (витримка, вистоювання); 
4. глазурування та оздоблення; 
5. пакування. 

1 стадія виробництва цукерок - приготування цукеркової маси 
Помадна маса в залежності від сировини та способу її обробки буває проста – 

цукор, патока, вода, смакові добавки; вершкова – цукор, патока, молоко, смакові 
добавки; крем-брюле – пряжене молоко, цукор, патока, смакові добавки. 

Сироп із цукру і патоки (25%) уварюється у варочному апараті до вмісту 
сухих речовин біля 90%. Охолоджується повітрям без перемішування і стікає в 
помадозбивальну машину, в якій енергійно перемішується і відбувається 
кристалізація цукру з утворенням твердої фази. До одержаної маси в котел 
додаються барвники, есенція, кислоти, інші смакові речовини. Готову помадну 
масу підігрівають до 70-75°С і формують. 

Приготування горіхових мас. 
Цукеркові вироби з горіхових мас відрізняються високою харчовою цінністю 

завдяки великому вмісту жиру, білків та вуглеводів, наявності вітамінів та цінних 
мінеральних речовин. 

У цукерковому виробництві використовують різні горіхи та деяке оліє містке 
насіння. Найкращі вироби одержуються з мигдалю. Солодке абрикосове ядро може 
замінювати в багатьох виробах мигдаль, але Арахіс у сирому вигляді майже не 
використовується, тому що має неприємний бобовий смак, який в значній мірі 
видаляється шляхом бланшування його уводі або обробкою парою. У цукеркових 
масах арахіс використовується в обсмаженому вигляді. 

Кунжутне насіння застосовується в цілому і у розтертому вигляді після 
обсмажування. Кунжутна олія стійка до прогіркання, тому що містить 
антиоксиданти і вироби порівняно добре зберігаються. 

Велику цінність мають горіхи кешью. За смаком вони близькі до мигдалю і 
часто використовуються у виробництві тих же виробів, що й мигдаль.  

 
 
 
 



Приготування пралінових мас. 
(Білочка, Маска, Ведмідь на Півночі) 
       Складається з таких стадій: 
1. очищення горіхів;  
2. обсмажування; 
3. розтирання; 
4. розмішування з цукром і іншими компонентами; 
5. подрібнення; 
6. розведення; 
7. переминання маси. 
Обчищені і пропущені крізь магніт горіхи обсмажують протягом 30 хвилин 

при  t=120-1400С для зменшення вологості, зміни кольору, формування аромату, 
потім швидко охолоджують до 600С, що дозволяє уникнути окислення масла в 
горіхах. Обсмажені горіхи розтирають на валкових млинах (внаслідок чого 
розриваються клітинні тканини і вивільняється жир), далі змішують з 
компонентами за рецептурою. Рецептурну суміш подрібнюють на валкових 
машинах, розводять, тобто перемішують з жиром і переминають для надання масі 
пластичності. У кінці перемішування додають ароматичні й смакові речовини і 
направляють на формування. Вологість не перевищує 2-3%. 

Марципанову масу одержують із сирих (необсмажених) горіхів (мигдаль). 
Вона має вологість 12-13%. Процес одержання марципанової маси складається із 
операцій: 

1. ошпарювання мигдалю; 
2. очищення від шкірки; 
3. підсушування; 
4. розтирання; 
5. змішування з рафінадною пудрою і іншою сировиною; 
6. формування; 
7. зберігання.  
Більш стійкий при зберіганні заварений марципан, який одержують при 

змішуванні подрібненого розтертого мигдалю з гарячим цукрово-паточним 
сиропом і перемішуванням до однорідної маси та загустінням її внаслідок 
кристалізації цукру. 

Грильяжні маси виробляють тверді і м’які. М’який грильяж одержують 
шляхом уварювання фруктової маси з подальшим змішуванням з подрібненими 
горіхами, оліє містким насінням або цукатами. Твердий грильяж одержують 
шляхом розплавленням цукру-піску з наступним змішуванням з подрібненими 
горіхами або оліє містким насінням. 

Кремові маси одержують збиванням або змішуванням шоколадних, 
пралінових або помадних мас з жирам (частіше з нерозтопленим вершковим 



маслом) та смаковими добавками (спирт, коньяк). Маса насичується повітрям, стає 
більш легкою, пластичною, ніжною на смак (Трюфелі, Красна Москва). 

Комбінована маса одержується комбінуванням пралінової маси з вафлями 
шляхом розташування праліне між тонкими хрусткими вафлями (Ананасні, Кіт у 
чоботях, Гулівер, Червоний мак, Тузик, Червона шапочка). 

Желейно-фруктові маси мають драглеподібну структуру. В залежності від 
використаної сировини підрозділяються на 3 групи: фруктові, що виготовляються 
із фруктово-ягідного пюре (Літо, Южная ночь); желейно-фруктові, які 
виготовляються з фруктово-ягідного пюре з додавання агару або агароїду (Огонек); 
желейні, з використанням агару або агароїду і крохмалю (Желейні). 

Збивні цукеркові маси існують важкого (Зоологічні, Золота рибка) і легкого 
типу (Суфле, Пташине молоко). Обидві маси мають піноподібну структуру з 
рівномірним розподілом дрібних пухирців повітря.по всьому об’єму. 

Збивні маси легкого типу готують збиванням цукрово-паточного сиропу, що 
містить драглеутворювач агар з яєчним білком, з наступним додаванням смакових і 
ароматичних добавок. У збиту масу для “Пташиного молока” поступово додають 
змішане з вершковим маслом згущене молоко. 

Збивні маси важкого типу готують збиванням сиропу з білками і змішуванням 
з компонентами за рецептурою (цукрово-помадна маса, цукати та ін.). 

Легкі маси мають відносну щільність 0,56-0,66, а маси важкого типу 0,8-1,1 і 
містять менше повітря. 

Лікерні маси - це цукеркова маса з дрібнокристалічної цукрової оболонки, 
всередині якої знаходиться насичений розчин цукру. Лікерна цукеркова маса 
готується з додаванням молока, фруктових заготовок, смакових і ароматичних 
речовин з обов’язковим введенням в масу алкогольних напоїв (спирту, коньяку, 
лікеру). Підрозділяється на винні (Мідний вершник), молочні (Столичні), фруктові 
(Вишневий лікер). 

Для винної лікерної маси уварюють цукор з водою до t=108-112 C. 
Для фруктових лікерних мас спершу уварюють цукровий сироп до t=116-120 

C, додають до нього фруктово-ягідне пюре і повторно уварюють до 110-112 С. 
Для молочно-лікерних мас уварюють молочно-цукровий сироп з наступним 

додаванням патоки. 
У готові сиропи додають спирт, коньяк, вино, інші компоненти за рецептурою. 

Розливають їх у крохмальні форми, поверхню зверху засипають крохмалем, а 
лотки направляють на вистоювання у сушильні камери, де утворюється корпус 
цукерок із цукрової шкірки. Частина вологи із пересиченого цукрового розчину 
переходить у крохмаль і у поверхневих шарах відбувається кристалізація цукру. 

Молочні маси виготовляють уварюванням цукру, патоки, молока з додавання 
жиру. Із молочної маси виготовляють ірис, тягучки, молочно-лікерні. 

Ірис у залежності від структури і консистенції виробляють трьох видів: 
твердий або карамелеподібний, який має аморфну структуру; напівтвердий – теж 



має аморфну структуру, але уварений у меншій мірі (Золотий ключик, Кис-кис); 
тиражний, який одержують вимішуванням (тиражуванням) ірисної маси, у 
результаті чого частина цукру виділяється у вигляді дрібних кристалів (Прима, 
Шкільна). 

Тиражний ірис буває 3 різновидів: 
напівтвердий, 
м’який, 
тягучий з додаванням желатинової маси, що за консистенцією походить на 

жувальну гумку. 
Тягучки (Корівка, Вершкова тягучка) містять, порівняно з ірисом, більше 

жиру і вологи, мають аморфну структуру і в’язку консистенцію. 
Молочно-лікерні цукерки мають частково кристалічну структуру і м’яку 

консистенцію (Старт, Рекорд). 
2 стадія виробництва цукерок - формування цукеркових корпусів 
Формування – це розподіл цукеркової маси на порції певного об’єму і 

надання кожній порції відповідної форми. 
Рідкі цукеркові маси (помаді, фруктові, лікерні) формують відливанням у 

форми або заглиблення, які зроблені у шарі крохмалю.  
Напіврідкі цукеркові маси (збивні, горіхові, помадні, фруктові) формують 

розмазуванням рівномірним шаром на конвеєрі з наступним розрізуванням після 
охолодження на окремі корпуси. Частіше цим методом формують багатошарові 
цукерки. 

Тістоподібні пластичні маси (горіхові, ірис) формують прокатуванням між 
валками, які обертаються 

випресовуванням (пралінові і помадні маси) 
відсадженням з вертикальних апаратів – кремові, помадні, збивні, горіхові 

маси. 
Випресовуванням цукеркова маса видавлюється у вигляді джгутів крізь отвори 

у матрицях відповідного профілю. Після охолодження джгути розрізаються на 
корпуси. Формуються випресовуванням пралінові і помадні маси. При формуванні 
цим методом скорочуються відходи, одержується гладенька поверхня. Різновид 
випресовування є відсадка з вертикальних апаратів окремих виробів.  

3 стадія виробництва цукерок – охолодження (витримка) 
       Виготовленні корпуса цукерок охолоджують холодним повітрям до 

твердого стану.                
4 стадія виробництва цукерок – глазурування та оздоблення цукерок 
Глазурування – це покриття цукеркових корпусів тонким шаром різних мас з 

метою запобігання впливу зовнішнього середовища, підвищення харчової цінності, 
покращення смаку і для надання красивого зовнішнього вигляду. 

Кондитерські маси, якими покривають корпуса цукерок, називаються 
глазурями. Глазурують цукерки шоколадною, або жировою глазурями. Шоколадна 



глазур – це шоколадна маса з вмістом какао-масла не менше 33%. Жирова глазур 
виготовляється з кулінарних кондитерських жирів, меленого арахісу, невеликої 
кількості какао-поршку. 

Глазурують на глазурувальних машинах або вручну (більш цінні сорти 
цукерок). 

Глазуровальні машини працюють таким чином. Відтемперована глазур 
подається в ємність, що розташована над сітчастою стрічкою транспортера, який 
рухається і на якому лежать корпуса цукерок. З ємності крізь щілину у вигляді 
суцільної завіси ллється зверху глазур і покриває корпуси цукерок. Нижня сторона 
корпусів глазурується за допомогою валків, надлишки глазурі здувається повітрям, 
яке надходить з вентилятора. Товщину шару глазурі можна змінювати шляхом 
регулювання подачі повітря. 

Вміст глазурі в цукерках регламентується рецептурами та стандартами. 
Глазуровані цукерки безперервно з сітки глазурувальної машини надходять 
транспортером в охолоджувальну шафу з температурою 6-100С, на охолодження на 
5-6 хв. Поверхню деяких цукерок оздоблюють, посипаючи какао-порошком, 
вафельними крихтами, подрібненими горіхами, прикрашають шматочками цукатів. 

 
  



ТЕХНОЛОГІЯ ЧАЮ ТА КАВИ 
 
План 
1. Технологія чаю та чайних напоїв  
2. Технологія виробництва кави та кавових напоїв 
 
1. Технологія чаю та чайних напоїв  
Чай – напій, що отримують варінням, заварюванням і/або настоюванням 

листа чайного куща, який попередньо проходить спеціальну обробку. Чаєм також 
називається сам лист чайного куща, оброблений і підготовлений для 
приготування напою. Іноді слово «чай» використовують і як назву чайного куща – 
рослини роду Камелія родини Чайні; у ботанічній науковій літературі для цього 
виду зазвичай використовується назва «камелія китайська» (Camellia sinensis).  

Чай – один із найбільш поширених тонізуючих напоїв. Він має приємні 
смакові властивості, утамовує спрагу, сприятливо впливає на діяльність різних 
систем і органів людини, що дозволяє розглядати його не тільки як повсякденний 
напій, але і як профілактичний, а іноді навіть лікувальний медичний засіб.  

Чай нормалізує травлення, позитивно впливає на тонус шлунково-кишкового 
тракту, сприяє адсорбції та подальшому виведенню шкідливих речовин, 
нормалізує роботу серця, розширює судини, сприяє усуненню спазмів, 
нормалізації артеріального тиску. При простудних захворюваннях органів 
дихання чай корисний не тільки як потогінний і загальнозміцнюючий засіб, але і 
як стимулятор дихальної діяльності. Загальновідомим є вплив чаю на психічний 
стан і працездатність людини: він одночасно діє як заспокійливий засіб, знімає 
сонливість, підвищує загальну працездатність, полегшує головний біль, бореться з 
утомою, сприяє творчому мисленню.  

Якість чаю насамперед залежить від того, яке чайне листя використане для 
переробки. Найкращий за смаковими й ароматичними властивостями чай можна 
отримати лише з ніжного, м’якого, соковитого листя, розміщеного на верхівках 
пагонів, зокрема з пагонів, які складаються з нерозвиненої бруньки і 2–3 молодих 
листочків (флеш) або 1–2 листкових пагонів без бруньки (глушка). Флеш із 
молодими листочками має найбільш сприятливий хімічний склад для одержання 
продукту з високими смаковими й ароматичними властивостями. Старі, грубі 
пагони дають чай низької якості.  

Характер і форма листя визначаються видом чайної рослини. Найчастіше 
листя має довгасту чи широкоовальну форму з пилоподібно-зубчастими краями, 
гладку і рівну поверхню. Довжина листя залежно від виду коливається в широких 
межах – від 40 до 200 мм. Листя складається з одного шару клітин верхнього і 
нижнього епідермісу, паренхімного шару і губчастого мезофілу.  

На нижній поверхні листя можна помітити широкі (розміром майже з 
клітину) отвори й одноклітинні сріблясто-білі товстостінні волоски завдовжки до 
1 мм. Біля основи вони вигнуті й прилягають до поверхні листя. На старому листі 
їх мало, на молодих листочках – значно більше, а листові бруньки майже 
повністю вкриті волосинками. Ці волосинки в Китаї називають «бай-хао», що в 
перекладі означає «біла війка». Звідси походить назва «байховий чай» – так 
називають розсипний чай (на відміну від пресованого). 



Формування якості та хімічний склад чаю. Чайний напій являє собою 
складну комбінацію речовин, що чинять багатоплановий і загалом сприятливий 
вплив на організм людини. Загальна кількість хімічних сполук, що входять до 
його складу, становить близько 300; деякі з них ще не ідентифіковані, а біохімічна 
роль окремих із тих, що відомі визначена лише в загальних рисах. Хімічний склад 
флеші й готового чаю наведені в табл. 8.1.  

 
Таблиця 8.1 − Хімічний склад флеші й готового чаю 

Показник 
Флеш, % на суху 

речовину 
Готовий чай, % на суху 

речовину 
Вода  72…80 До 7 
Дубильні речовини  10…30 5…18 
Азотисті речовини  24…29 До 10 
Кофеїн  2…4 2…5 
Целюлоза  6…9 6…9 
Редукуючі цукри  4…6 - 
Пектинові речовини  0,4…0,6 - 
Ефірні олії  -  0,006…0,021 
Зола  4…7 4…7 
Вітамін С мг/100 г  - 5…134 
Вітамін Р г/100 г  - 10…20 
 

Дубильні речовини (суміш різних поліфенолів, катехінів та їхніх похідних) є 
одним з основних компонентів чайного листя. Перетворення в складі цих сполук 
покладені в основу технології виробництва чорного байхового чаю. У формуванні 
якості готового чаю особливу роль відіграють водорозчинні фракції дубильних 
речовин, якими багате молоде листя і бруньки. У дослідженнях багатьох учених 
доведено, що смакові й ароматичні властивості й навіть колір чайного настою 
обумовлюються перетворенням поліфенолів під час переробки листа. 
Інтенсивність і характер забарвлення настою залежать від якості й кількості 
флобафенів, які утворюються під час окиснення і конденсації катехінів, а також 
від кількості барвників, які утворюються внаслідок взаємодії флобафенів з 
амінокислотами. Останні також відіграють важливу роль у формуванні аромату 
готового чаю. Дубильні речовини і продукти їх окиснення значною мірою 
впливають на утворення смакових відтінків терпкості. Поліфенольний комплекс 
має властивості вітаміну Р, тому чай є джерелом цього вітаміну.  

Алкалоїди в чайному листі представлені кофеїном, теоброміном, теофіліном, 
аденіном, гуаніном та ін. Кофеїн частково перебуває у зв’язаному стані з таніном 
у вигляді оксітеаніну. Наявність цієї сполуки в чайному настої під час 
охолоджування спричиняє помутніння, яке зникає після повного охолоджування. 
Це явище вважається ознакою високої якості чаю. Із хімічної точки зору кофеїн 
являє собою триметил-ксантин-азотисту речовину з гірким смаком, яка належить 
до пуринових сполук. Фізіологічне значення пуринових сполук полягає в тому, 
що вони входять до складу нуклеопротеїдів, які становлять основну частину 
клітинних ядер. Вміст кофеїну в міру старіння чайного листя зменшується. У 
зв’язку з цим його вміст у готовому продукті може бути важливим об’єктивним 



показником якості. Кофеїн у чаї в основному перебуває у зв’язаному стані, тому 
він значно м’якше діє на організм людини, ніж кофеїн кави. 

Чайне листя містить відносно велику кількість білкових речовин, які 
негативно впливають на якість чаю. Вступаючи в реакцію з дубильними 
речовинами, вони утворюють нерозчинні сполуки, чим знижують вміст 
екстрактивних речовин чаю. За деякими даними [72], в чайному листі міститься 
17 амінокислот, які відіграють важливу роль в утворенні аромату і забарвлення 
чаю. Під час взаємодії амінокислот із дубильними речовинами за наявності 
поліфенолоксидази або за підвищеної температури утворюються альдегіди і 
продукти їх подальших перетворень, які входять у комплекс ароматичних 
речовин чаю. Амінокислоти, вступаючи в реакцію з фурфуролом і 
оксіфурфуролом, дають темно-брунатні сполуки – меланоїдини. Тому під час 
виробництва чаю намагаються більш повно провести гідроліз білків чайного 
листя до амінокислот.  

Аромат чаю обумовлений наявністю ефірної олії − складної суміші летких 
речовин, до якої входять майже 100 різноманітних летких сполук. У чистому 
вигляді чайна ефірна олія − рідина з лимонно-жовтим забарвленням, яка швидко 
втрачає натуральний аромат.  

Якщо прослідкувати зміни в комплексі ароматичних сполук під час 
виготовлення готового продукту, то виявляється певна закономірність. Під час 
процесів зав’ялювання, скручування і ферментації відбувається накопичення 
нових ароматичних сполук; значно підвищується загальний вміст ефірної олії, що 
відбувається за рахунок аліфатичних і ароматичних альдегідів − бензальдегіду, 
параоксибензальдегіду, коричного альдегіду тощо. Під час сушіння чайного листя 
загальна кількість ароматичних сполук значно зменшується, крім того, 
змінюється склад ефірної олії внаслідок утворення нових ароматичних речовин, 
серед яких можна виділити бензиловий спирт, гераніол, фенілетиловий спирт, 
ізовалеріановий альдегід, оцтову, пропіонову, и-капронову кислоти. Слід 
зазначити, що якість і ароматичні властивості готового чаю залежать не від 
кількості, а від складу ароматичних сполук, а це, у свою чергу, обумовлено якістю 
врожаю, ботанічним сортом і екологічними умовами вирощування.  

Найбільш ароматним є червоний чай, який має високий вміст розчинних у 
воді ароматичних альдегідів; менш ароматні − зелений і жовтий чаї, в яких 
ароматичні альдегіди перебувають у зв’язаному стані й переходять у розчин у 
незначній кількості. Ароматичні сполуки чаю дуже леткі й легко піддаються 
окисненню, тому для збереження його ароматичних властивостей необхідна 
щільна, герметична упаковка і відповідні умови зберігання.  

Із вуглеводів у чайному листі виявлено цукрозу, крохмаль, целюлозу і їхні 
складові. Середній вміст розчинних цукрів у готовому чаї становить 3…5%, а 
целюлози й геміцелюлоз – у межах 8…17%.  

Цукри і полісахариди, особливо редукуючі, відіграють важливу роль в 
утворенні альдегідів, які надають аромату готового чаю різноманітних відтінків − 
від медового до солодового. Крім того, під час висушування чайного листя під 
дією високих температур цукри перетворюються на карамелени, які впливають не 
тільки на ароматичні властивості, а й на формування кольору настою (разом із 
флобафенами і меланоїдиновими сполуками). Безперечно, під час виробництва 
зеленого байхового чаю таких глибоких змін у складі вуглеводів не відбувається, 



тому органолептичні властивості цього виду чаю обумовлені в основному 
нативним хімічним складом листя.  

Пектинові речовини, яких у молодих листочках значно більше, ніж у старих, 
теж мають важливе значення під час переробки чайної сировини. Вони склеюють 
листочки під час скручування. Таким чином, під час цієї операції з молодого 
листя чайної рослини одержують більш якісні, щільної структури чаїнки. Крім 
того, пектинові речовини надають чаю ледь помітного солодкуватого присмаку і 
певною мірою впливають на гігроскопічні властивості готового продукту.  

Важливе місце у фіксації ароматичних властивостей готового чаю мають 
смолисті речовини, кількість яких коливається від 2 до 6%. Разом із пектиновими 
речовинами вони сприяють склеюванню чайного листя в період скручування, 
підвищують якість склеювання під час виготовлення плиткового чаю і «лао-ча».  

Вміст органічних кислот у чайному листі не перевищує 1%. Представлені 
вони здебільшого щавлевою, лимонною, яблучною, бурштиновою і фурмаровою 
кислотами. Доведено, що під час переробки чайного листя ці кислоти, 
взаємодіючи зі спиртами, утворюють складні ефіри, які входять до складу ефірної 
олії, що впливає на формування ароматичних властивостей готового чаю.  

Мінеральні речовини представлені в основному окислами калію (50%), 
фосфору, кальцію і магнію. Слід зазначити, що кількість зольних елементів під 
час переробки майже не змінюється.  

Основними барвними речовинами чайного листя є хлорофіл і певна кількість 
каротину та ксантофілу. Під час утворення продукту ці барвники зазнають змін, їх 
кількість зменшується, особливо це стосується хлорофілу. Наявність хлорофілу в 
готовому байховому чорному чаї є ознакою низької якості продукту; цей барвник 
надає настою трав’янистого присмаку і зеленуватого відтінку в кольорі. Тому в 
ході всіх технологічних операцій намагаються зменшити вміст хлорофілу. Колір 
готового продукту формують продукти ферментативного окиснення катехінів  
теафлавіни і теарубигіни. Вони надають чайному настою яскравості й золотисто-
жовтих тонів.  

Чайне листя містить у своєму складі значну кількість різноманітних 
ферментів, які відіграють важливу роль у перетворенні сировини на готовий 
продукт. Особливо це стосується окисно-відновних ферментів. Вважають, що 
основним біокаталізатором чайного листя під час ферментації є 
поліфенолоксидаза, за допомогою якої окиснюються всі основні речовини 
дубильного комплексу. Велике значення мають і такі ферменти, як інвертаза, 
амілаза, оксинітролаза, протеаза, пектиназа і каталаза.  

Вітамінна цінність чаю визначається вмістом поліфенолів із Р-вітамінною 
активністю. За вмістом вітаміну Р чай не має собі рівних серед продуктів 
харчування, особливо це стосується зеленого байхового чаю, в якому вміст 
вітаміну Р сягає 200 мг на 1 г сухого продукту. Свіжозібране зелене чайне листя 
багате на вітамін С, але під час переробки чайного листя його вміст різко 
знижується, особливо під час ферментації. У готовому чаї вміст вітамінів із 
розрахунку на 100 г сухої речовини становить: вітаміну С 10…134; тіаміну 
0,03…0,10; рибофлавіну 0,6…1,0; нікотинової кислоти 5,4…15,2. Виявлено також 
пантотенову, фолієву кислоти і вітамін К. Більш цінним за вмістом вітамінів є 
зелений чай, який не піддають ферментації. 



Різновиди чаю. Залежно від технології виготовлення на світовий ринок 
надходять такі різновиди чаю:  

 байховий – чорний, червоний (оолонг), жовтий і зелений;  
 пресований – плитковий (чорний і зелений), таблетований (чорний і 

зелений) і пресований лао-ча (цеглистий);  
 екстрагований – концентрований рідкий чи сухий екстракт чорного і 

зеленого чаю (швидкорозчинні).  
Розподіл байхового чаю на типи (чорний, червоний, зелений і жовтий) 

обумовлено спрямованістю біохімічних процесів, що мають вирішальне значення 
для формування органолептичних властивостей і хімічного складу продукту. 
Якщо створюються умови для інтенсивних процесів окиснення, то одержують 
чорний чай, а якщо мають на меті знизити чи припинити діяльність ферментів 
шляхом інактивації, то одержують відповідні види чаю, аж до зеленого із 
зеленувато-золотистим кольором настою і терпким смаком.  

У результаті технологічної переробки чайного листя одержують так звані 
«фабричні сорти чаю», з яких потім на чаєрозважувальних фабриках завдяки 
купажуванню одержують торгові сорти, які й надходять у реалізацію.  

Виробництво чорного байхового чаю. На світовому ринку 
найпопулярнішим є чорний байховий чай – продукт глибокої ферментації чайного 
листя. Загальна технологічна схема виробництва чорного байхового чаю включає 
такі операції: зав’ялювання чайного листя, скручування, ферментація, сушіння, 
сортування, фасування, пакування (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 − Загальна схема виробництва чорного байхового чаю 



 
Зав’ялювання проводиться для ефективної підготовки до наступної важливої 

операції – скручування. Основна мета зав’ялювання – надати чайному листю 
м’якості. Досягається це завдяки видаленню частини води (до 10…13%) за умов, 
які сприяють цьому процесу. Існують два способи зав’ялювання чайного листя – 
природний і штучний. За природним способом листя витримують у приміщеннях 
чи під тентом на полотняних стелажах упродовж від 18 до 48 годин (залежно від 
температури і відносної вологості повітря). Штучне зав’ялювання проводиться 
шляхом обдування листя повітрям з температурою 35…40°С протягом 2…3 год 
(залежно від характеру сировини). Під час зав’ялювання з чайного листя 
видаляється волога і відбуваються різноманітні біохімічні процеси: розкладається 
хлорофіл, змінюються дубильні речовини, вуглеводи, білки, амінокислоти, ефірні 
олії. Після цієї операції зменшуються пружність листя (внаслідок втрати води), 
його площа, маса й об’єм, а найголовніше, листя втрачає здатність відновлювати 
тургор. 

Скручування проводять з метою руйнування клітин, виділення клітинного 
соку та активізації ферментативних окисних процесів. На спеціальних машинах-
ролерах зав’ялене листя піддають стисканню і скручуванню в трубочку. Під час 
такої обробки клітини розриваються і виділяється клітинний сік, який покриває 
поверхню скрученого листя і починає взаємодіяти з киснем. Чим краще скручене 
листя, тим більше виділяється соку з клітин і більше можливостей одержати чай з 
високими смаковими й ароматичними властивостями. Скручування проводиться в 
3…4 прийоми по 40…45 хв. Після кожного скручування добре скручені чаїнки 
відбирають за розміром на сортувальних машинах, а недостатньо скручені 
направляють на повторну обробку.  

Ферментація – найважливіша технологічна операція, яка починається зі 
скручування (2…3 год) і триває протягом ще 2…5 год (безпосередньо 
ферментація). 

Ферментацію проводять у спеціальних приміщеннях за температури 20°С та 
відносної вологості 96…98%, із примусовим обміном повітря. Скручене чайне 
листя витримують у приміщеннях з активним повітрообміном за температури 
20…24°С і відносної вологості повітря 95…98%. Термін ферментації під час 
виробництва чорного байхового чаю залежить від фракції скрученого чайного 
листя і ґатунку скрутки. Під час ферментації в чайному соку, що виділився, 
посилено перебігають біохімічні реакції, у результаті яких утворюється велика 
кількість нових сполук, що формують якість готового чаю. Накопичується ефірна 
олія за рахунок збільшення кількості альдегідів; кофеїн активно переходить у 
вільний стан; зменшується кількість дубильних речовин, які під впливом окисно-
відновних реакцій, що відбуваються за участю поліфенолоксидази, 
перетворюються на флобафени. До кінця ферментації в чайному листі зникає 
зелений колір і запах зелені; ферментований чай набуває брунатного кольору, 
приємного аромату. Зникає також гіркота і формується приємний, більш м’який 
смак, властивий чорному чаю; накопичується необхідна кількість екстрактивних 
речовин, які надають чайному настою характерних органолептичних 
властивостей. Вміст вітаміну С і кількість цукрів під час ферментації суттєво 
зменшуються.  



Метою сушіння є збереження цінних якостей, сформованих під час 
ферментації, та надання чаю стійкості під час зберігання. Процес включає два 
етапи – спочатку при температурі 90…95°С, а потім при 90°С до кінцевої 
вологості продукту 3…4%. Під час сушіння інактивуються ферменти, видаляється 
волога, частково втрачаються леткі компоненти, особливо ароматичні сполуки. 
Проте водночас утворюються нові ароматичні речовини (результат взаємодії 
дубильних речовин з амінокислотами), які посилюють аромат чаю. Відбувається 
також зміна кольору: колір листя від мідно-червоного з брунатними тонами 
поступово переходить у чорний.  

Сортування проводять для відділення ніжних чаїнок від більш грубих. Сухий 
ферментований чай сортують на плоских або циліндричних сортувальних 
машинах, обладнаних ситами з відповідним розміром отворів. Найбільші чаїнки 
нарізають на спеціальних машинах, одержуючи дрібний (ламаний) чай. Чай, який 
не зазнає нарізання, називають листовим.  

Чай фасують у м’яку або напівжорстку упаковку масою нетто від 20 до 1000 
г, у пакетики одноразової заварки масою нетто від 1 до 5 г включно, а також у 
художньо оформлені металеві, скляні, дерев’яні та інші чайниці й коробки масою 
нетто упакованої одиниці від 5 до 1500 г. Спожиткове паковання чаю (пакети, 
чайниці, коробки) має бути герметичне заклеєне або запаяне, забезпечувати 
збереження якості та кількості чаю.  

Виробництво зеленого байхового чаю відрізняється від виготовлення 
чорного тим, що передбачає збереження властивостей свіжого чайного листя та 
його хімічного складу. Тому зелений байховий чай має кращі тонізуючі й 
освіжаючі властивості, добре втамовує спрагу. Цей вид чаю поширений у Японії, 
Китаї, Південній Америці, країнах Середньої Азії. Загальна технологічна схема 
виробництва зеленого байхового чаю складається з таких операцій: 
пропарювання, підсушування, скручування, зелене сортування, сушіння, сухе 
сортування, фасування, пакування (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 − Загальна схема виробництва зеленого байхового чаю 
 



Відмінність технології виробництва зеленого чаю від чорного полягає в тому, 
що замість зав’ялювання і ферментації проводиться пропарювання, завдяки чому 
інактивуються ферменти чайного листя. Для пропарювання чайного листя 
використовують гостру пару з температурою 170…180°С, процес триває протягом 
3…5 хв. Така обробка приводить майже до повної інактивації ферментів і 
призупинення біохімічних реакцій. Пропарене листя не має необхідної для 
скручування гнучкості й м’якості, тому його підсушують до 60% вологості. 
Скручування зеленого листя проводять одноразово протягом 80 хв. За такого 
режиму одержують меншу кількість крихт і висівок.  

Скручене листя надходить на зелене сортування, під час якого одержують 
різні за розміром фракції. Цей прийом полегшує контрольоване сушіння. Сушіння 
скрученого чаю здійснюється при температурі 105°С до вологості 3…5%. 
Висушене чайне листя подається на сухе сортування, яке проводиться тими 
самими способами, які використовуються під час сортування чорного байхового 
чаю. У результаті одержують такі види зеленого байхового чаю: Л-1, Л-2, Л-3, Д-
2, Д-3, висівки і крихти.  

Особливості виробництва жовтого та червоного чаю. Жовтий чай 
виготовляють в основному в Китаї. Цей вид чаю належить до найкращих напоїв за 
своїми смаковими, ароматичними і лікувальними властивостями. Для його 
виробництва використовують високоякісну сировину  виключно молоді 
листочки і бруньки; технологія має багато секретів і досить трудомістка. За одним 
зі способів жовтий байховий чай виготовляють шляхом зав’ялювання однієї 
частини підготовленого листя чайної рослини та фіксації парою  другої частини. 
Потім змішують зав’ялене та фіксоване листя і скручують. Скручене листя 
піддають короткотермічній ферментації, після чого висушують і сортують. За 
зовнішнім виглядом жовтий байховий чай майже не відрізняється від чорного, 
тільки чаїнки мають ледь помітний оливковий відтінок. За своїми 
органолептичними властивостями він значно м’якший на смак, а за ароматом не 
схожий на жоден з видів чаю.  

Червоний байховий чай (оолонг) виробляють тільки в Китаї. Він поєднує в 
собі органолептичні властивості чорного і зеленого чаю. Технологія його 
виготовлення значно відрізняється від технології виробництва чорного байхового 
чаю. Суть цієї технології полягає в тому, що ферментацію припиняють шляхом 
сушіння напівферментованого листя з використанням високих температур з 
метою повної інактивації ферментів, після чого його скручують, досушують і 
сортують. Завдяки такій послідовності технологічних операцій у червоному 
байховому чаї зберігається вдвічі більше дубильних речовин, ніж у чорному, тому 
він значно цінніший і екстрактивніший. Основною відмінністю червоного чаю, за 
якою його можна відрізнити від інших видів, є забарвлення розпареного листя – 
червоне по краях і зеленувате в центрі.  

Дефекти чаю та причини їх виникнення. Під час виробництва чаю через 
порушення технологічного процесу виникають дефекти, найбільш поширеними з 
яких є:  

 каламутний настій – причиною є переферментований чай;  
 запах паленого в ароматі – з’являються через пересушування чаю;  
 кислий присмак і запах є наслідком порушення процесів і тривалості 

ферментації та сушіння;  



 затхлий, пліснявілий та інші сторонні запахи виникають через порушення 
технології, підвищену вологість (більше 9%) чаю під час зберігання;  

 засміченість чаю грубим листям, черешками, волокнами є результатом 
збирання з кущів грубого листя і недостатнього очищення під час сортування;  

 мішаний чай (неоднорідний) – наслідок неправильного сортування або 
неякісного підбирання за однорідністю під час купажу;  

 сірий колір типсу є результатом надмірного тертя під час сухого 
сортування чаю і тривалого скручування листя;  

 чорний колір типсу виникає через пересушування чаю, зібраного в травні й 
червні;  

 водянистий, порожній смак настою – причиною є слабке скручування 
листя або занадто тривала ферментація;  

 недостатньо в’яжучий смак чаю є результатом вмісту надлишкової 
вологи в листі, що є наслідком запарювання чаю під час сушіння;  

 «зелений» аромат і гіркий смак виникають через недостатню 
ферментацію;  

 темний колір розпареного листя є наслідком надлишкової ферментації, 
надмірного зав’ялювання.  

Виробництво чайних напоїв. Чайні напої готують із застосуванням 
фруктово-ягідної, лікарсько-технічної сировини та інших добавок. Вони не 
містять кофеїну, протипоказаного деяким споживачам. Як сировину для чайних 
напоїв використовують материнку, чебрець, звіробій, плоди шипшини, малину, 
горобину звичайну і чорноплідну, глід, чорницю, листя брусниці, м’яту перцеву, 
квітки липи, бруньки сосни та ін. Рослинну сировину заготовляють у певній стадії 
зрілості, коли в ній максимально накопичуються основні смакові й біологічно 
активні речовини.  

Збереженню ароматичних, біологічно активних компонентів і якості 
сировини сприяє своєчасне сушіння. Природне сушіння проводять на 
майданчиках під навісами, у тіні, у добре провітрюваних місцях. У сушильних 
установках вологу з сировини видаляють підігрітим повітрям. Сушіння 
вважається закінченим, якщо листя і квітки легко розсипаються в руках, стебла і 
коріння ламаються, ягоди при натисканні кришаться. Для вироблення чайних 
напоїв суху якісну сировину подрібнюють до розміру частинок 0,5…10,0 мм, 
купажують відповідно до рецептури, фасують, упаковують і укладають у ящики.  

Сучасний асортимент чайних напоїв, отриманих купажуванням 
відсортованих фракцій дикорослої пряно-ароматичної сировини, представлений 
такими найменуваннями: «Вітамінний», «Дари лісу», «Малинівка», «Кристал», 
«Лісовий аромат», «Карпатський бальзам» та ін. Кожен із них має свій набір 
сировини, завдяки чому обумовлені його смакові особливості й дія на організм. 
Напій «Вечірній» у своєму складі має квітки липи; «Дари лісу» містить плоди 
горобини звичайної, глоду, шипшини, чорниці й траву звіробою; «Лісовий 
аромат» – квітки липи, лист, плоди і гілки малини, чабрець і материнку, корінь 
кульбаби. Останнім часом набули популярності тонізуючі холодні чайні напої 
промислового виробництва.  

 
 
 



2. Технологія виробництва кави та кавових напоїв  
Кава – смаковий продукт, який виготовляють із зерен кавового дерева, яке 

належить до роду Coffea, що культивується в тропіках Америки, Азії, Африки й 
Австралії. Світова площа кавових плантацій становить майже 5 млн га, з яких до 
70% припадають на частку Бразилії − основного експортера кави на світовому 
ринку.  

Із великої кількості видів (понад 50) кавових дерев набули промислового 
розповсюдження тільки три: аравійське Coffea arabica, ліберійське Coffea Liberica 
і робуста Coffea robysta.  

Плід кави − ягода червоного кольору (може мати різні відтінки) кулястої або 
овальної форми, що нагадує вишню і має під шкіркою соковиту солодку м’якоть. 
У м’якоті плодів знаходяться дві зернини, розміщені одна до одної плоскими 
боками. Кожна зернина вкрита жовтуватою рогоподібною пергаментною 
оболонкою, під якою є ще тонка оболонка, яка зветься сріблястою. Залежно від 
помологічного сорту колір зерен може бути жовто-сірим, зелено-сірим, синьо-
сірим. Довжина зернини коливається від 6 до 15 мм, ширина  від 5 до 10 мм, 
товщина – від 3 до 6 мм. Плоди кави збирають до трьох разів на рік у той час, 
коли вони досягають необхідної зрілості, яка збігається з набуттям максимального 
розміру кавовим зерном.  

Зібрані плоди на плантаціях очищують від м’якоті, пергаментної та 
сріблястої оболонок сухим або мокрим способом. Мокрий спосіб, який 
застосовується частіше, ніж сухий, полягає в тому, що зерна відокремлюють від 
м’якоті на спеціальних установках. Очищені від основної маси м’якоті зерна 
піддають 23-денному бродінню (ферментації). Після такої обробки решта 
м’якоті легко змивається водою. Потім зерна просушують до вологості 10…12%, 
звільняють від оболонок, а готову сировину сортують і направляють на 
зберігання. Мокрим способом обробляють тільки кращі помологічні сорти. Кава 
мокрої обробки більше цінується на світовому ринку за її тонкий смак, адже в 
цьому випадку процес ферментації краще контролюється. Сухий спосіб полягає в 
тому, що плоди сушать на сонці або в сушарках; механічним шляхом видаляють 
суху м’якоть і оболонки; сортують за розміром і пакують.  

Перед реалізацією кавові зерна піддають остаточному обробленню, яке 
включає видалення з борозенки залишків сріблястої оболонки та полірування 
зерна. Завдяки обробленню одержують чисте, гладеньке і блискуче зерно.  

Добре висушені зерна кави пакують у мішки, в яких їх зберігають і 
експортують. Для пакування використовують джутові, подвійні поліетиленові, 
багатошарові паперові з прошарком із поліетиленової плівки і джутові з 
поліетиленовою вставкою мішки.  

Під час тривалого зберігання важливо не допустити коливань температури і 
зволоження зерен кави. Слід підтримувати температуру на рівні 10°С, а відносну 
вологість повітря на рівні 70%, що забезпечує рівень вологості зерна 12% (на 2% 
менше допустимої вологості). Підвищення вологості зерен кави понад 14% 
призводить до швидкої втрати якості продукції: зерна набувають тухлого, а 
інколи й пліснявого запаху, що не зникає навіть після їх обсмаження.  

Сирий готовий продукт зберігають залежно від помологічного сорту 
упродовж від 2 до 10 років у місцях виробництва. Слід відзначити, що в період 
зберігання відбувається дуже повільна ферментація (дозрівання) зерен кави, що 



проявляється в зникненні трав’яного присмаку, підвищенні екстрактивності й 
посиленні кавового аромату.  

У продаж надходить кава в сирих і смажених зернах. Смажені кавові зерна 
переробляються у каву натуральну мелену та натуральну мелену з додаванням 
цикорію (не більше 20%).  

Характеристика сортів кави. Смакові й ароматичні властивості кави 
залежать від виду кавового дерева, його помологічного сорту, місця вирощування 
і якості обробки кавових зерен. Усі сорти кави, що експортуються на світовий 
ринок, можна розподілити на три групи: американські, азійські, африканські. 
Кожен сорт кави має назву місцевості, країни чи порту, через який його 
експортують в інші країни.  

Американські сорти кави становлять майже 70% світового експорту. До цієї 
групи належать бразильська, колумбійська, гватемальська, мексиканська, 
кубинська, коста-риканська, сальвадорська, болівійська види кави. Бразильська 
кава за назвами портів, через які вона вивозиться, поділяється таким чином: 
Сантос, Ріо, Мінас, Парана, Вікторія, Бахіа. Слід зазначити, що на світовому 
ринку бразильська кава за якістю відповідає середньому рівню. Колумбійські й 
венесуельські сорти кави мають зерна різного розміру від світло-зеленого до 
темно-зеленого кольору. Вищі ґатунки цієї кави оцінюються як кращі у світі. Із 
них одержують міцний екстрактивний настій із приємним кислуватим смаком і 
сильним, тонким кавовим ароматом. До кращих сортів колумбійської кави можна 
віднести такі: Медельїн, Арменія і Манікалес. Кава південної частини 
Центральної Америки (Мексика, Гватемала, Коста-Рика тощо) характеризується 
великим розміром зернин, кольором від зеленувато-жовтого до зеленувато-
синього, високою екстрактивністю і приємним смаком напою. Особливо високо 
цінуються гватемальські й коста-риканські (Пасіфік, Атлантик) сорти кави, з яких 
одержують напій м’якого смаку і ніжного аромату. В Україні ці сорти кави 
належать до вищих сортів.  

До групи азійських сортів належить в основному аравійська, індійська, 
індонезійська кава. Однією з кращих є аравійська кава Мокко. Кавові зерна цього 
сорту, вирощені в гірській місцевості Ємену, мають неправильну яйцеподібну 
форму, вони дрібні й дуже тверді, колір – від блідо-жовтого до сіро-зеленого. 
Напій, виготовлений із Мокко, відзначається високою екстрактивністю, ніжним 
винним ароматом і м’яким приємним смаком. Кращими сортами індійської кави 
вважають Малабар, Леслабор, Мадрас, Робусту. Зерна цієї кави мають синьо-
зеленуватий колір із різними відтінками. Настій сортів вищого ґатунку 
характеризується густим забарвленням, високою екстрактивністю і сильним 
ароматом. Індонезійські сорти кави належать до середніх за якістю. Найбільш 
розповсюдженими сортами є Паданг, Анкола, Айєрбан-джі й Робуста. Зерна в 
них, як правило, мають значні розміри, колір  від світло-жовтого до темно-
синього. Настій смажених зерен кави високоекстрактивний, із достатньо ніжним 
смаком і ароматом.  

Африканські сорти кави використовуються переважно для місцевого 
споживання, винятком є абіссинська кава, значна кількість якої надходить на 
зовнішній ринок. Найбільш відомим є сорт Харарі, який має високі смакові й 
ароматичні властивості. За органолептичними показниками він досить близький 
до аравійського сорту Мокко.  



Хімічний склад зерен кави. Хімічний склад сирих зерен кави 
характеризується такими середніми даними, %: вода 10…12; дубильні речовини 
1...8; кофеїн 0,7…5; білкові речовини 3…19; жири 10…18; цукри 5…10; 
пентозани 5…7; целюлоза 22; мінеральні речовини 3…5. Енергетична цінність 
кави становить 119…223 ккал (498…933 кДж).  

Найбільший вплив на організм людини має алкалоїд кофеїн (С8Н10гГ4О2). 
Він позитивно впливає на тонус і працездатність людини, нормалізує роботу 
центральної нервової системи, підвищує чутливість органів чуття, а в комплексі 
сприяє посиленню загального обміну речовин і життєдіяльності тканин. Отже, 
помірне споживання кави корисне тим, хто не страждає на захворювання серцево-
судинної системи і шлунково-кишкового тракту. У разі зберігання зерен кави в 
оптимальних умовах вміст кофеїну залишається стабільним. Вміст кофеїну в 
кавових зернах залежить від сорту, %: у Робусті 1,7…2,3; Сантосі 1,3…1,5; 
Ходейді – 1,2. 

Вміст білкових речовин визначається помологічним сортом і умовами 
вирощування. Під час зберігання загальна кількість білкових речовин не 
змінюється, але збільшується частка фракції водорозчинних білків. Крім білків, у 
зернах кави міститься значна кількість амінокислот, які відіграють важливу роль у 
створенні органолептичних властивостей продукту під час обсмажування.  

Цукор, вступаючи в реакцію з амінокислотами під час обсмажування, 
впливає на колір, смак і аромат готового продукту.  

Дубильні речовини надають кавовому напою гіркого смаку. За кількістю 
дубильних речовин лідером є Робуста: настій, приготований із цього сорту кави, 
гіркіший на смак, ніж із аравійської.  

З органічних кислот у зернах кави знайдено лимонну, яблучну і щавлеву. 
Слід зазначити, що кислотність кави є добрим індикатором, який характеризує 
стан продукту в період тривалого зберігання.  

Фізико-хімічні процеси, що впливають на формування якості кави. Сирі 
зерна кави не мають приємного смаку й аромату, характеризуються дуже 
в’яжучим, терпким смаком, важко подрібнюються, під час варіння не набухають і 
не розварюються. Щоб усунути зазначені вади, зерна кави перед споживанням 
обсмажують за температури 160…220°С протягом 15...30 хв, до утворення 
рівномірного коричневого забарвлення і появи сильного кавового аромату. Дуже 
важливо, щоб обсмажування було рівномірним і забарвлення зерен мало 
однаковий відтінок.  

Під час обсмажування в кавових зернах відбуваються складні фізико-хімічні 
зміни, унаслідок чого утворюється велика кількість нових ароматичних і 
смакових речовин; у 1,3…1,5 разу збільшується об’єм зерен. Спостерігаються 
значні втрати маси – від 13 до 21%, причому частина з них втрачається за рахунок 
випаровування води (вміст вологи зменшується з 11 до 3%), решта є наслідком 
розкладання органічних сполук, які входять до складу зерен кави, і утворення 
летких речовин.  

Під час обсмажування утворюється складна суміш летких ароматичних 
сполук, яка називається кафеолем. Вона забезпечує характерний приємний аромат 
кавового напою. До складу кафеолю входять понад 400 різних сполук, серед них 
найбільшу частину складають метиловий спирт, оцтова кислота, піридин 
ацетальдегід, оксіметилфурфурол, ацетол, ацетон, мальтол, феноли тощо, 



більшість із яких є продуктами розпаду білків, цукрів, жиру, пентозанів сирих 
зерен кави. Вміст кафеолю в обсмаженому кавовому зерні досягає 1,5%.  

Висока температура обсмажування не впливає на вміст кофеїну в кавових 
зернах (він повністю зберігається), а його відносна концентрація зростає (через 
втрату вологи зерном). 

Припускають, що в утворенні аромату і смаку кави велике значення має 
алкалоїд тригонелін, що міститься в зернах. Під час обсмажування ця речовина 
розпадається з утворенням піридину. Тригонелін, продукти карамелізації цукрів і 
кодеїн надають кавовому напою гіркоти. Хлорогенова кислота розщеплюється під 
час обсмажування зерен та бере участь в утворенні інших органічних сполук, які 
надають каві особливого, в’яжучого смаку. Присмаку гіркоти каві надають кавові 
таніни. Продукти карамелізації й меланоїдиноутворення надають настою кави 
брунатного кольору.  

У зв’язку з тим, що більшість ароматичних сполук, які входять до складу 
кафеолю, є дуже леткими, зерна кави після обсмажування охолоджують і фасують 
у великі металеві банки або, що гірше, − у цупкі мішки. Краще за все 
обсмажувати зерна кави безпосередньо перед реалізацією в роздрібну торгову 
мережу, оскільки під час зберігання кава швидко втрачає властивості смакового 
продукту.  

Дефекти кави. Під час виробництва кави можуть виникати дефекти, серед 
них найбільш поширеними є:  

– затхлий, пліснявілий запах виникає через порушення технології первинної 
переробки зерен кави; використання сировини, яка зберігалася за підвищеної 
вологості повітря;  

– наявність сторонніх домішок (шкаралупи, камінців, землі, грубих гілочок) 
 причиною є недостатнє очищення кави;  

– обвуглені зерна кави (напій із неприємним присмаком) є наслідком 
наявності в сирій каві зерен-чорнушок (зерно тривалий час лежало на землі, було 
неякісно висушене); ламаних зерен (вушка, раковини); механічно пошкоджених 
(роздавлених) під час обробки; пошкоджених шкідниками (короїдом); порушення 
режиму обсмажування (занадто висока температура);  

– кислі запах і смак виникають через самозігрівання сирих зерен кави, 
обсмажування зерен, уражених пліснявою;  

– нерівномірно обсмажені зерна є результатом недостатнього висушування 
сирих зерен, наявності сирих зерен у роговій і пергаментній оболонках;  

– білуваті зерна – причиною є наявність у сировині недозрілих, засохлих ще 
на дереві сирих зерен (зеленого, вишневого кольору);  

– недосмажені зерна – причиною є наявність зерен в оболонці внаслідок 
неякісного очищення.  

Виробництво розчинної кави. Розчинна кава являє собою висушений 
екстракт натуральної смаженої кави та призначається для швидкого приготування 
гарячих і холодних кавових напоїв. Залежно від технології виробництва 
натуральну розчинну каву поділяють на порошкоподібну, гранульовану, 
сублімовану. За масовою часткою кофеїну натуральну розчинну каву поділяють 
на такі види:  

 кава натуральна розчинна з кофеїном – це сухий, розчинний у воді 
порошкоподібний, гранульований чи сублімований продукт, одержаний 



висушуванням чи виморожуванням екстракту натуральної смаженої кави, з 
вмістом кофеїну не менше ніж 2,3%, який використовують для швидкого 
приготування напоїв або як харчову добавку;  

 кава натуральна розчинна декофеїнована – це сухий, розчинний у воді 
порошкоподібний, гранульований чи сублімований продукт, одержаний 
висушуванням чи виморожуванням екстракту натуральної смаженої кави, з 
вмістом кофеїну не більше ніж 0,3%, який використовують для швидкого 
приготування напоїв або як харчову добавку.  

Загальна технологічна схема виробництва розчинної кави включає такі 
операції: обсмажування кавових зерен, зволоження, подрібнення, водна 
екстракція (гаряча), фільтрування екстракту, охолодження екстракту, сушіння 
екстракту, охолодження, фасування, етикетування (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 − Загальна схема виробництва розчинної кави 
 
Обсмажують очищені кавові зерна, поступово підвищуючи температуру від 

100 до 220°С. Зволоження зерен здійснюють у кінці обсмажування до вмісту 
вологи 6…7%. Подрібнюють зерна з метою утворення гранули, до розміру 
1,5…2,0 мм. Водна екстракція гранульованої кави відбувається за таких умов: 
застосування підготовленої води; поступове підвищення температури від 70 до 
180°С; тиск у камері екстрактора 12…15 атм., тривалість процесу 3…4 год. 
Екстрагування припиняють за вмісту в розчині 28…30% сухих речовин.  

Фільтрування екстракту здійснюють з метою видалення смол і нерозчинних 
частин. Охолоджують отриманий екстракт до температури 15…17°С.  



Сушіння екстракту здійснюють способом розпилювання в сушильних 
камерах, заповнених інертним газом, за температури (265±5)°С.  

Охолодження одержаного порошку розчинної кави здійснюють за 
температури 20°С та відносної вологості повітря 40%.  

Готовий продукт випускають у вигляді дрібнозернистого порошку, або 
грануляту, що має коричневий колір. Під час розчинення у воді цей концентрат 
утворює напій, що має смак і аромат, властиві натуральній каві. 

Перевагами розчинної кави є швидкість приготування та більший термін 
зберігання (натуральна кава внаслідок випаровування кавових олій достатньо 
швидко втрачає аромат). Основний недолік розчинної кави – значно слабший, ніж 
у натуральної, аромат. У дорогих марках кави виробники борються з цим, 
додаючи в продукт штучні або натуральні кавові олії. Смак розчинної кави 
достатньо сильно відрізняється від натурального, особливо в дешевих сортів. 
Розчинна кава містить менше кофеїну у відсотковому співвідношенні та більш 
виражений гіркий присмак. Часто для виробництва розчинної кави 
використовують кавові зерна найнижчої якості (найкращі зерна залишають для 
продажу цілими), іноді у виробництві використовують небажаний осад, що 
залишився після збирання врожаю. Найчастіше це зводить нанівець переваги 
найдорожчого виробництва  сублімації. Існує «органічна» кава, яку виробляють 
із зерен, що вирощуються і переробляються на спеціальних установках без 
використання синтетичних хімікатів.  

Виробництво кавових напоїв. Кавові напої – порошкоподібні суміші з 
хлібних злаків (ячменю, вівса, пшениці, жита), цикорію, жолудів, каштанів, 
букових горіхів, плодів шипшини, ядер кісточкових плодів та ін. Але найбільш 
важливою сировиною для більшості кавових напоїв є ячмінь, цикорій і жолуді. 
Залежно від використаної сировини напої відрізняються один від одного за 
кольором, смаком, ароматом і екстрактивністю, але їх об’єднує те, що всі вони 
містять речовини, які утворюються з вуглеводів, білкових і фенольних сполук під 
дією високих температур під час обсмажування сировини. Характерною 
особливістю кавових напоїв є те, що вони не містять кофеїну (або містять 
незначну його кількість).  

Загальна технологічна схема виробництва кавових напоїв складається з таких 
операцій: сортування сировини, очищення, обсмаження, охолодження, помел, 
просіювання, купажування, мікшування, фасування, пакування, етикетування 
(рис.  4).  

 



 
Рисунок 4 − Загальна схема виробництва кавових напоїв 
 
Крім зазначених кавових напоїв, у торгівлю надходять кавові розчинні напої, 

які є висушеними до порошкоподібного стану екстрактами, одержаними з 
рослинної сировини. Це − брунатні порошки різного ступеня забарвлення з 
відповідним до рецептури смаком і ароматом. Найбільш розповсюдженими 
кавовими розчинними напоями є: «Літній», «Львівський», «Чорноморський» 
тощо.  

Сировину, що вказана в рецептурі, сортують, обрушують та просіюють, 
позбавляючись від сторонніх домішок та оболонок. Підготовлені зерна чи плоди 
(жолуді, каштани) обсмажують за температури 180…230°С протягом 20…60 хв та 
охолоджують до температури 35…50°С. Обсмажені та охолоджені зерна (плоди) 
розмелюють з метою утворення гранули з розміром 1,5…2,0 мм та просіюють. До 
отриманого порошку додають інші компоненти, утворюючи купажну композицію 
відповідно до рецептури (цикорій, ароматичні трави тощо). До початку фасування 
купаж ретельно перемішують (мікшують). 

Усі кавові напої можна розподілити на три групи: кавові напої на основі 
одного виду сировини, кавові напої без додавання натуральної кави і кавові напої 
з додаванням натуральної кави. До кавових напоїв з одного виду сировини можна 
віднести такі: «Цикорій» (рецептура на 100% із цикорію), «Солодовий» (100% 
ячмінного солоду), «Ячмінний» (100% ячменю). До другої групи можна віднести 
напій «Балтика» (35% цикорію, 35% ячменю, 20% сої, 10% каштанів), «Кубань» 
(15% цикорію, 30% ячменю, 15% вівса, 40% жита). До третьої групи належать 
кавові напої «Арктика» (15% натуральних зерен кави, 25% жолудів, 40% ячменю, 
20% сої), «Наша марка» (35% натуральних зерен кави, 30% цикорію, 25% 
жолудів, 10% каштанів).   



ТЕХНОЛОГІЯ ПИВА ТА КВАСУ 
 
План 
1. Виробництво слабоалкогольних напоїв. 
2. Виробництво браги, квасу, медових напоїв 
3. Виробництво безалкогольних напоїв. 
 
1. Виробництво слабоалкогольних напоїв.  
Слабоалкогольними називають напої, що містять обмежену кількість спирту 

(від 1,2 до 8,5%), насичені або ненасичені діоксидом вуглецю, мають тонізуючі 
властивості. До цієї групи напоїв відносять пиво, брагу, квас, медові напої та 
слабоалкогольні лікеро-горілчані напої, що звуться «алкопоп» через значну їх 
популярність серед молоді («Ром-Кола», «Джин-Тонік», «Лонгер», енергетичні 
коктейлі та ін.).  

Виробництво пива. Пиво – слабоалкогольний, насичений діоксидом 
вуглецю, тонізуючий пінистий напій, що одержують унаслідок бродіння 
охмеленого сусла пивними дріжджами. Пиво добре тамує спрагу, має приємний 
гіркуватий смак і своєрідний аромат. Основною сировиною для виробництва пива 
є ячмінний солод, хміль та вода. Як додаткову сировину використовують пивні 
дріжджі, несолоджені матеріали, ферментні препарати.  

Солодом називають зерна злаків, які проросли за штучних умов і певної 
температури та вологості. Основною сировиною для виробництва солоду є 
ячмінь, оскільки за складом екстрактивних речовин та їх зброджуванням він є 
кращим за решту злакових. Солод набуває своїх характерних властивостей під час 
солодування (пророщування), проте деякі з них залежать від властивостей 
використаного ячменю. Найбільш важливими вимогами до якості зерна, що 
використовується для солодування, є його активне проростання (90…95%), 
достатня крупність, невелика плівчастість (не більше 10% від маси), помірний 
вміст білка (не нижче 8% і не вище 12%) та високий вміст крохмалю (до 65%).  

Хміль – друга після солоду основна пивоварна сировина. Це висушені 
хмелеві шишки європейського хмелю з родини конопляних. Для пивоваріння 
використовують тільки жіночі незапліднені суцвіття. Найважливішими 
складовими хмелю є гіркі речовини, що надають пиву характерної гірчинки; 
дубильні речовини, що сприяють стійкості пива; ефірна олія – важливий 
компонент аромату пива. Для більш ефективного використання екстрактивних 
речовин хмелю для охмелювання сусла застосовують мелений брикетований 
хміль та хмелеві екстракти, а для підсилення аромату пива останню порцію хмелю 
вводять насамкінець кип’ятіння сусла.  

Вода є основним видом сировини і важливою складовою готового продукту. 
Для смаку пива має значення перш за все сольовий склад технологічної води. До 
води, що використовується для приготування пива, висуваються вимоги щодо 
жорсткості, активної кислотності (рН), смаку та запаху, механічної і 
мікробіологічної чистоти. Вважається, що для світлих сортів пива доцільно 
використовувати м’яку воду, для темних – помірно жорстку.  

Пивні дріжджі поділяють на дріжджі верхового і низового бродіння. 
Дріжджі, які застосовують у пивоварному виробництві, переважно належать до 
низових. Ці дріжджі глибоко і швидко зброджують екстракт сусла, надають пиву 



яскравого аромату і м’якого смаку. Дріжджі верхового бродіння 
використовуються тільки для зброджування деяких сортів темного пива.  

Несолоджені матеріали застосовують для збільшення екстрактивності, 
створення певного смаку та зниження собівартості пива. Як несолоджену 
сировину використовують ячмінь, рис подрібнений, кукурудзяну знежирену 
крупу, сою, пшеницю, обрушений ячмінь, буряковий цукор тощо. Під час 
переробки несолоджених матеріалів передбачено використання ферментних 
препаратів. Якщо їх не використовують, то кількість несолодженої сировини не 
повинна перевищувати 15%.  

Для виготовлення пива з солоду з додаванням несолодженої сировини 
використовують ферментні препарати, за допомогою яких можна переробляти 
менш якісну зернову сировину, одержувати пивне сусло заданого складу, 
поліпшувати якість продукту.  

Загальна технологічна схема виробництва пива включає такі операції: 
приготування солоду з ячменю, одержання сусла, зброджування сусла, 
витримування пива, фільтрування, розлив, етикетування, зберігання (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 − Загальна схема виробництва пива 
 
Одержання солоду передбачає накопичення в зерні активних ферментів, а 

також необхідної кількості ароматичних, барвних, органічних і мінеральних 
речовин, необхідних для одержання пивного сусла. Виробництво солоду 
починається з очищення від домішок та сортування ячменю, що надходить на 
виробництво. Потім ячмінь замочують у спеціальних чанах із водою при 
температурі 12…17°С. Під час замочування зерно збільшується в об’ємі на 
35…40%, тверде і крихке зерно стає м’яким та еластичним, додатково 
вилучаються домішки, зерно дезінфікується і доводиться до оптимальної для 
солодорощення вологості. У ході замочування в зерні відбувається перебудова 
ферментативного комплексу, активування ферментів, особливо амілолітичних і 



протеолітичних, зменшується вміст нерозчинних сполук і збільшується кількість 
розчинних. 

Солодорощення триває протягом 5…8 діб. Основною ознакою, за допомогою 
якої визначають кінець пророщування, є повна розчинність борошнистого тіла 
зерна, що легко розтирається між пальцями.  

Зі свіжого солоду не можна одержати пиво. Він має «сирий» смак і запах; не 
містить барвних і ароматичних речовин; має велику кількість білків, що 
впливають на стійкість пива. Для одержання продукту, що відповідає вимогам 
пивоваріння, свіжопророщений солод висушують з метою зниження вологості 
матеріалу та надання готовому продукту специфічного кольору, смаку й аромату, 
високої ферментативної активності. Залежно від температури і тривалості 
сушіння одержують солод таких видів: світлий солод, що має світле забарвлення, 
солодкуватий смак, високу оцукрувальну здатність, використовується для 
виробництва більшості сортів пива та як напівфабрикат для одержання квасу, 
безалкогольних напоїв, концентратів; темний солод, що має брунатно-жовте 
забарвлення, відрізняється крихкістю ендосперму і меншою оцукрувальною 
здатністю, використовується для виготовлення темних сортів пива; діафарин – 
солод із високою ферментативною активністю, що використовується як джерело 
активних ферментів; карамельний солод, що застосовують для надання пиву 
солодового аромату, темнішого забарвлення та збільшення стійкості; палений 
солод, що використовується для підвищення кольоровості та надання 
специфічного смаку темним сортам пива. Після сушіння солод звільняють від 
паростків та витримують протягом 3…4 тижнів перед застосуванням у 
виробництві.  

Для приготування пивного сусла солод і несолоджені матеріали очищають, 
подрібнюють з метою полегшення та прискорення переходу екстрактивних 
речовин зернопродуктів у водяний розчин (сусло) та змішують із теплою водою 
для одержання затору. Суть процесу затирання полягає в переході 
водонерозчинних речовин солоду і несолоджених зернопродуктів у розчинний 
стан шляхом ферментативного гідролізу. Тривалість затирання в середньому 
становить 3,0…3,5 години, тобто до повного оцукрювання крохмалю. Після 
оцукрювання затор подається на фільтрацію, у ході якої відбувається розділення 
затору на пивне сусло (фільтрат) і пивну дробину (тверду фазу). Після закінчення 
фільтрації дробину промивають водою (75°С), сусло разом із промивними водами 
кип’ятять із хмелем для стабілізації складу сусла й ароматизації його хмелем. Під 
час кип’ятіння сусло уварюється до встановленої для кожного сорту пива 
концентрації сухих речовин, відбувається екстрагування з хмелю ароматичних та 
гірких речовин, інактивація ферментів, коагуляція білків і стерилізація сусла. 
Кип’ятіння сусла з хмелем триває в середньому дві години. Основним показником 
закінчення кип’ятіння є концентрація сусла. Охмелене сусло фільтрують, 
охолоджують і направляють на бродіння.  

Зброджування (спиртове бродіння цукрів) сусла під дією ферментів дріжджів 
є основним процесом, під час якого відбувається зміна хімічного складу сусла і 
перетворення його в ароматний і смачний напій – пиво. Під час зброджування 
основна частина цукрів сусла перетворюється на спирт і вуглекислоту, 
утворюючи при цьому ряд побічних продуктів, які беруть участь у створенні 



смаку й аромату пива. Залежно від концентрації початкового сусла головне 
бродіння може тривати від 7 до 10 діб.  

Витримування (дозрівання пива) проводиться з метою одержання напою, що 
має приємний смак та запах, насичений діоксидом вуглецю, який утворюється під 
час зброджування цукрів залишкового екстракту молодого пива. Крім того, під 
дією спирту білки та дріжджі осідають і пиво освітлюється. Тривалість 
витримування залежить від сорту пива і знаходиться в межах від 11 до 100 днів. 

Видержане й освітлене пиво фільтрують для надання йому прозорості та 
стійкості під час зберігання. Розливають готове пиво у пляшки з темного скла 
місткістю 0,33, 0,5 л; поліетиленові пляшки різного об’єму; дубові, букові та 
алюмінієві бочки по 50, 100 і 150 л. Наповнені пивом пляшки герметизують. Для 
надання стійкості під час зберігання пиво пастеризують.  

Пляшки з пивом маркують шляхом наклеювання на пляшку етикетки із 
зазначенням: найменування підприємства, його підлеглості і товарного знака, 
масової частки сухих речовин у початковому суслі (10, 12% тощо), дати розливу, 
місткості (л); зазначення нормативно-технічної документації. Для 
пастеризованого пива зазначається дата закінчення гарантійного строку 
зберігання; є надпис «Пастеризоване».  

Пиво у пляшках, металевих банках, бочках тощо зберігають за температури 
від 2 до 5°С: фільтроване непастеризоване від 5 до 12 діб; фільтроване 
пастеризоване від 5 до 20 діб; нефільтроване від 2 до 4 діб. Для фільтрованого 
пива гарантійний термін придатності має закінчуватися з випаданням осаду або 
помутнінням пива; нефільтрованого – із появою помітного помутніння.  

Дефекти пива, що виникають через порушення технології виробництва, 
проявляються перш за все у зниженні прозорості пива. Залежно від причин, що 
спричинили цей процес, помутніння пива може мати різний характер.  

Кристалічне помутніння виникає через утворення кристалів щавлевокислого 
кальцію, цей дефект легко усувається фільтруванням.  

Білкове помутніння є наслідком низької якості солоду або порушення 
режимів затирання і кип’ятіння сусла з хмелем.  

Бактеріально-дріжджова каламуть виникає через порушення умов 
зберігання пива внаслідок розмноження диких дріжджів, аеробних 
мікроорганізмів, особливо оцтовокислих і молочнокислих бактерій, у результаті 
життєдіяльності яких пиво мутніє і скисає.  

Металобілкова каламуть є наслідком коагулювання білка при контакті пива 
з незахищеним металом обладнання, що призводить до змін смаку і кольору пива.  

Клейстерна каламуть може бути наслідком неповного оцукрювання 
крохмалю і легко виявляється йодною пробою.  

Смоляну каламуть спричиняють хмелеві смоли і воски, які під час 
охолодження або струшування утворюють краплі, що адсорбують білок та інші 
речовини.  

Підвищена солодкість і «хлібний» смак з’являються в слабо вибродженому 
пиві. 

Надмірно кислий смак є наслідком закисання пива.  
«Сонячний» присмак утворюється під дією сонячних (ультрафіолетових) 

променів, у результаті чого пиво набуває неприємного присмаку етил-меркаптану.  
 



2. Виробництво браги, квасу, медових напоїв  
Брага – це слабоалкогольний напій, що містить 1,5…3,0% спирту та 

1,5…5,0% сухих речовин. Виготовляють її способом зброджування сусла 
ферментами хлібопекарських дріжджів. До складу сусла входять такі компоненти: 
житній та ячмінний солод (або сухий квас), хміль, цукор, вода. Загальна 
технологічна схема виробництва браги аналогічна технологічній схемі 
виробництва пива.  

Хлібний квас – напій, одержаний унаслідок незавершеного молочнокислого 
і спиртового бродіння, виготовлений із використанням зернової сировини. Квас 
містить до 1,2% спирту, 0,2% білків, 5% вуглеводів; його калорійність становить 
200…300 ккал/л. Залежно від рецептури до складу квасового сусла входять: 
екстракт солоду (житнього чи ячмінного), хліб спеціальної обробки, плодово-
ягідна сировина, мед, цукор, вода, березовий або кленовий сік. Перша письмова 
згадка про квас на Русі датується 989 роком. Сьогодні відомо більше 150 рецептур 
квасу. Найбільш поширеними дефектами квасу, що виникають під час його 
виробництва, є такі:  

 оцтове скисання – наслідок оцтовокислого бродіння при тривалому 
контакті з повітрям, у результаті чого швидко збільшується кислотність напою, 
погіршується смак, зменшується густина, з’являється каламуть і тонка плівка на 
поверхні;  

 гнильний запах виникає через розвиток гнильних термобактерій, що, крім 
того, роблять напій каламутним;  

 мікодерма (цвіль квасу) є наслідком розвитку диких плівкових дріжджів у 
разі доступу кисню, при цьому на поверхні утворюється біла плівка у вигляді 
складок, після осідання якої з’являється каламуть, погіршується смак.  

Медові напої – це слабоалкогольні напої, одержані зброджуванням сусла, 
яке готують із меду, цукру і води, додаючи до них хміль і дріжджі.  

 
3. Виробництво безалкогольних напоїв.  
Група безалкогольних напоїв об’єднує різноманітні за сировиною, складом, 

властивостями і технологіями отримання напої, які утамовують спрагу і 
освіжають. До безалкогольних напоїв належать мінеральні води та плодово-ягідні 
безалкогольні напої. Харчової цінності безалкогольним напоям надають цукристі 
речовини; біологічної – вітаміни й мінеральні речовини; освіжаючої дії – 
вуглекислота й органічні кислоти, що додаються або утворюються в процесі 
приготування напоїв. Багато безалкогольних напоїв мають профілактичні або 
лікувальні властивості.  

За зовнішнім виглядом безалкогольні напої поділяють на такі види: рідкі 
напої (прозорі й замутнені), концентрати напоїв (порошкоподібні, пресовані, 
гранульовані, у вигляді пасти чи в’язкої рідини).  

Рідкі напої залежно від сировини, її вмісту в готовому напої, технології 
виробництва і призначення поділяють на певні групи: напої соковмісні – з 
вмістом соку від 1,0 до 9,9% включно; напої сокові – з вмістом соку від 10,0 до 
40,0% включно; напої на основі пряно-ароматичної рослинної сировини, тобто 
виготовлені з використанням екстрактів, настоїв, концентрованих основ чи 
концентратів пряно-ароматичної рослинної сировини; напої на ароматизаторах, 
тобто виготовлені з використанням смако-ароматичних добавок (ароматизаторів, 



ароматичних основ, емульсій та інших компонентів); напої на зерновій сировині, 
виготовлені з використанням зернової сировини і продуктів її переробки; напої 
бродіння (ферментовані), виготовлені шляхом незавершеного молочнокислого і 
супутньому йому спиртового бродіння; напої спеціального призначення.  

Рідкі напої за ступенем насичення двоокисом вуглецю поділяють на такі 
типи: сильногазовані, середньогазовані, слабогазовані, негазовані; за способом 
оброблення: на непастеризовані, пастеризовані, із застосуванням консервантів, 
без застосування консервантів, холодного фасування, гарячого фасування, 
асептичного фасування. Напої бродіння за способом оброблення поділяють на 
неосвітлені, освітлені нефільтровані, освітлені фільтровані.  

Мінеральною називають воду, що містить у розчиненому стані не менше 1 
г/дм мінеральних солей. До складу мінеральної води можуть входити одночасно 
солі та газоподібні продукти в однаковій кількості. Іонно-сольовий і газовий 
склад, підвищений вміст біологічно активних компонентів та наявність 
специфічних властивостей (температура, реакція на середовище) зумовлюють 
вплив мінеральної води на організм людини. За походженням мінеральні води 
поділяють на натуральні (природні), які добувають в основному з підземних 
шарів, і штучні, які одержують шляхом розчинення в питній воді певних 
мінеральних солей. За призначенням мінеральна вода може бути лікувально-
столовою, лікувальною і столовою.  

Узагальнена схема виробництва мінеральної води включає такі операції: 
збирання води в резервуарі, фільтрування, охолодження, опромінювання 
ультрафіолетовими променями, розливання у пляшки, закупорювання і бракераж 
пляшок, наклеювання етикеток, укладання в ящики, транспортування, зберігання 
(рис. 2). 



 
Рисунок 2 − Узагальнена схема виробництва мінеральної води 
 
Дефекти безалкогольних напоїв. До дефектів, які виникають під час 

виробництва безалкогольних напоїв, належать такі:  
– ослизнення (виникає у всіх напоях, окрім мінеральних вод) – знижуються 

смакові відчуття солодкості, напій набуває густої консистенції, стає тягучим і 
непридатним до споживання; збудник − слизоутворювальні бактерії, унаслідок 
життєдіяльності яких із цукру утворюється слизиста речовина – декстрин;  

– смак і запах плісняви з’являються через ураження пліснявою сировини, 
обладнання, готового напою, на якому утворюється плівка плісені;  

– дріжджове помутніння (виникає у всіх напоях, окрім мінеральних вод) – 
напій набуває дріжджового смаку, з’являються каламуть і осад унаслідок 
розвитку диких дріжджів; причиною є порушення технологічних режимів, вимог 
санітарії й умов зберігання;  

– бактеріальне забруднення виникає через наявність у напої мікроорганізмів 
у кількостях, що перевищують допустимі норми; є наслідком порушення умов 
обробки і режимів знезараження мінеральної води, використання у виробництві 
забрудненої води; розвиток мікроорганізмів може супроводжуватися 
помутнінням, змінами смаку і запаху напою;  

– молочнокисле бродіння (виникає у всіх напоях, окрім мінеральних вод) – 
напій стає каламутним, підвищується кислотність, погіршуються смак і аромат, 



з’являється присмак квашеної капусти; причиною є розмноження молочнокислих 
бактерій;  

– потемніння виникає тоді, коли під час виробництва в соках, екстрактах чи 
напоях підвищується вміст заліза; напої набувають неприємного металевого 
присмаку;  

– небіологічне помутніння з’являється в результаті хімічних реакцій між 
компонентами і порушення рівноваги колоїдної системи напою: помутніння 
мінеральної води з утворенням осаду різних хімічних сполук унаслідок 
надлишкового вмісту або окиснення її компонентів при надмірному контакті з 
повітрям; опалесценція газованих напоїв, які виготовлені на соках та екстрактах і 
містять значну кількість пектинових речовин, терпенів, або в разі використання 
води з підвищеним вмістом заліза; помутніння і осади внаслідок утворення 
кальцієвих солей лимонної чи винної кислот; з’єднання солей заліза з фенольними 
сполуками заліза і речовинами колеру; виділення продуктів окиснення 
компонентів напоїв, руйнування барвних і ароматичних речовин під дією 
сонячних променів і високої температури; коагуляція білкових, пектинових, 
дубильних і барвних речовин; 

– в’яжучий смак є наслідком безпосереднього контакту напоїв із 
непокритими залізними поверхнями; може виникнути також через високий вміст 
заліза у воді;  

– соляний присмак виникає через підвищений вміст хлористого натрію у воді;  
– хлорний присмак і запах – причиною є надлишкове хлорування води на 

виробництві;  
– фенольний (аптечний) присмак є результатом надлишку нітритів у воді або 

використання у виробництві матеріалів, що містять хлор. 
 

  



ТЕХНОЛОГІЯ ВИН 
 
План 
1. Виробництво виноградних вин. 
2. Основні періоди життя вина та процеси, що відбуваються в ньому. 
3. Дефекти вина та причини їх виникнення 
 
1. Виробництво виноградних вин.  
Виноградні вина – це напої, одержувані шляхом зброджування виноградного 

соку або соку з м’язгою з додаванням (або без) спирту та інших компонентів, 
передбачених технологічною схемою для надання вину типовості, покращення 
його органолептичних властивостей, забезпечення випуску однорідних за своїми 
органолептичними та фізико-хімічними показниками вин. Традиційним є тип 
вина, що історично виник у результаті взаємодії різних чинників, зокрема 
географічних особливостей місцевості, сорту винограду, технології його 
переробки й специфічних прийомів обробки винограду, м’язги або виноматеріалу, 
та став зразком для виробництва відповідного типу вина у певній зоні 
вирощування винограду. Вино є цінним столовим напоєм, що містить ряд 
вітамінів і мікроелементів. Воно має також лікувальні й дієтичні властивості, 
антисептичну і бактерицидну дію. Луї Пастер називав вино «найгігієнічнішим 
напоєм на землі».  

Формування споживних властивостей вина. На якість вина, формування 
його смакових і ароматичних властивостей впливають якість сировини і 
технологія виробництва.  

Для виробництва виноградних вин використовуються технічні (винні) сорти 
винограду, спирт ректифікований «Екстра» і в значно меншій кількості «Вищого 
ступеня очищення», для деяких – цукор і ароматичні настої. Хімічний склад 
окремих частин виноградного грона за основними групами речовин неоднаковий, 
і це має вирішальне значення для формування майбутнього вина. Ягода винограду 
складається з м’якоті, насіння і шкірки. У шкірці зосереджені ароматичні 
речовини у вигляді різноманітних ефірних олій і складних ефірів, барвні речовини 
(хлорофіл, антоціани, каротиноїди), певна кількість поліфенолів у вигляді 
дубильних сполук, які представлені здебільшого танідами: а-катехіном, 1-
галокатехіном, 1-епікатехінгалатом та ін. У гребенях і насінні переважають 
дубильні речовини. Крім того, у насінні зосереджена значна частина жирів і 
смоляних сполук. Склад м’якоті дуже складний, у технологічному відношенні 
вона має найбільше значення, адже речовини, які в ній містяться, майже повністю 
переходять у вино. Основною частиною м’якоті є вуглеводи. Вони представлені 
глюкозою, фруктозою і незначною кількістю цукрози. Друге місце за значущістю 
належить винній та яблучній кислотам. Деякі сорти винограду мають у своєму 
складі незначну кількість лимонної кислоти, а також гліколеву і глюкуронову 
кислоти. Крім того, у м’якоті містяться азотисті, пектинові, ароматичні, а в деяких 
сортів – значна кількість барвних речовин, ензими, вітаміни, мінеральні речовини, 
яким належить важлива роль в утворенні напою.  

Залежно від того, яку участь беруть окремі частини виноградного грона в 
технологічному процесі, одержують ті чи інші відтінки смаку, аромату й 
забарвлення вина. Так, для отримання інтенсивного забарвлення вина 



виноградний сік (сусло) настоюють і навіть піддають бродінню на м’яззі (суміш 
шкірки, насіння та м’якоті) для того, щоб створити умови для переходу барвних 
речовин зі шкірки в сік. Настоювання на м’яззі використовують тоді, коли хочуть 
надати вину інтенсивнішого аромату і збільшити його екстрактивність.  

На якість вина, формування його властивостей, особливо смакових, 
ароматичних і забарвлення, крім сорту винограду та екологічних умов його 
вирощування, вирішальний вплив має технологія виробництва. З одного сорту 
винограду, використовуючи різні технології виробництва, можна одержати різні 
за якістю і характером вина.  

Класифікація та характеристика видів і типів вина. Виноградні вина 
класифікують за різними ознаками: складом, способом застосування, кольором, 
технологією виробництва та ін. Умовно їх можна поділити на дві основні групи: 
тихі вина і вина, насичені двооксидом вуглецю. Вина, що не містять надлишку 
двооксиду вуглецю, називають тихими, на відміну від вин, насичених двооксидом 
вуглецю (ігристих).  

Тихі вина поділяють на столові (сухі, напівсухі, напівсолодкі) і кріплені 
(міцні й десертні – солодкі, лікерні). Вина столові сухі завжди є натуральними. 
Вина столові напівсухі й напівсолодкі можуть бути натуральними або 
купажованими, із концентратами виноградного соку чи консервованим суслом.  

Вина поділяють на сортові й купажовані. Вина, виготовлені з винограду 
одного сорту (не менше ніж 85%), є сортовими. Вина, в яких частка добавленого 
(до основного) сорту становить більше ніж 15%, належать до купажованих.  

Вина за кольором бувають білі, рожеві й червоні.  
Вина за якістю та строком витримування поділяють на молоді (лише 

столові), ординарні, марочні й колекційні. Ординарні вина випускають у 
реалізацію у віці до року. Марочні вина виробляють із відповідних високоякісних 
сортів винограду і витримують не менше ніж 1,5 року, відраховуючи від 1 січня 
наступного за врожаєм року. Марочні вина, які були витримані в стаціонарних 
місткостях і додатково не менше трьох років у пляшках, називаються 
колекційними.  

Вина за групами та типами залежно від технології виробництва поділяють 
згідно з табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Характеристика вин відповідно до груп і типів 

Група і тип 
вина 

Характеристика 

1 2 
Столові  
сухі  Виготовляють із виноматеріалів, вироблених методом повного 

збродження цукрів виноградного сусла або м’язги  
напівсухі й  
напівсолодкі  

Виготовляють із виноматеріалів, вироблених частковим 
збродженням цукрів сусла або м’язги із припиненням 
бродіння. Вина можуть бути виготовлені методом 
купажування сухих виноматеріалів із концентратом 
виноградного соку або консервованим суслом  



Столові 
спеціального 
типу  

Виготовляють із виноматеріалів, які вироблені із 
використанням спеціальних технологічних прийомів, що 
надають вину характерних органолептичних властивостей 
(бродіння на м’яззі із гребенями, використання винограду із 
підвищеною цукристістю (220…250) г/дм3, теплова обробка 
виноматеріалів, застосування спеціальних рас дріжджів)  

кріплені  
міцні й десерт-  
ні (крім 
кріплених 
спеціального 
типу)  

Виготовляють із виноматеріалів, вироблених методом повного 
або неповного збродження цукрів виноградного сусла або 
м’язги методом припинення бродіння внаслідок додавання 
етилового ректифікованого спирту, виготовленого із 
крохмалецукровмісної сировини і продуктів переробки 
винограду  

кріплені  
спеціального  
типу (наймену-
вання  
прототипу)  

Виготовляють із виноматеріалів, вироблених із певних сортів 
винограду методом повного чи неповного збродження цукрів 
виноградного сусла або м’язги та припинення бродіння 
додаванням етилового спирту із використанням спеціальних 
технологічних прийомів (теплової обробки м’язги, 
виноматеріалів, концентрату виноградного соку, витримування 
виноматеріалів під плівкою спеціальних рас дріжджів тощо), 
які надають вину характерних органолептичних властивостей  

Міцні  
херес  Виготовляють із виноматеріалів, вироблених повним 

збродженням виноградного сусла, спиртуванням і 
витримуванням виноматеріалів у контакті зі спеціальними 
расами винних дріжджів із наступним коригуванням складу, 
витримуванням та обробкою  

мадера  Виготовляють із виноматеріалів, вироблених повним чи 
неповним збродженням виноградного сусла або м’язги з 
припиненням бродіння внаслідок додавання етилового спирту. 
У процесі виробництва допускається використання в купажах 
сухих мадеризованих виноматеріалів. Відповідність 
прототипові досягається внаслідок обробки теплом 
(мадеризації), що здійснюється витримуванням виноматеріалів 
у дубових бочках під впливом сонячного проміння (для 
марочних мадер) або нагріванням виноматеріалів у 
стаціонарних резервуарах за певного кисневого режиму  

портвейн  Виготовляють із виноматеріалів, вироблених неповним 
збродженням виноградного сусла або м’язги з припиненням 
бродіння додаванням етилового спирту. Відповідність 
прототипові досягається методом тривалого витримування 
виноматеріалів у дубовій тарі (для марочних портвейнів) чи 
теплової обробки виноматеріалів у стаціонарних резервуарах 
із витримуванням в умовах обмеженого кисневого режиму 



(для ординарних портвейнів)  

марсала  Виготовляють із виноматеріалів, вироблених методом 
купажування сухих спиртових виноматеріалів, містелю і 
спиртового концентрату виноградного соку з наступною 
тепловою обробкою і витримуванням  

Десертні  
мускатель  Виготовляють із виноматеріалів, вироблених купажуванням 

десертних виноматеріалів із містелем з мускатних сортів 
винограду чи з мускатним десертним виноматеріалом або 
методом переробки купажу мускатних і немускатних сортів 
винограду  

токай  Виготовляють із виноматеріалів, вироблених методом 
неповного бродіння виноградного сусла після настоювання 
м’язги високоцукристого винограду, із припиненням бродіння 
додаванням етилового спирту  

мускат  Виготовляють із виноматеріалів, вироблених неповним 
зброджуванням виноградного сусла із мускатних сортів 
винограду після настоювання чи підброджування м’язги, із 
припиненням бродіння додаванням етилового спирту  

малага  Виготовляють із виноматеріалів, вироблених методом 
купажування цукровмісних матеріалів і кріплених 
виноматеріалів з увареним карамелізованим суслом та 
наступним коригуванням складу, подальшим витримуванням 
та обробкою  

кагор  Виготовляють із виноматеріалів, вироблених неповним 
зброджуванням м’язги чи виноградного сусла, отриманого з 
м’язги районованих технічних червоних сортів винограду, 
витриманих за температури (60…80)°С, із припиненням 
бродіння додаванням етилового спирту  

 
Технології виготовлення різних вин мають свої особливості. Усю 

різноманітність способів і технологій виробництва виноградних вин можна звести 
до загальних технологічних схем виготовлення білих столових, червоних 
столових, кріплених, ароматизованих та ігристих вин. 

 
Технологія виготовлення білих столових вин. Загальна технологічна схема 

виробництва білих столових вин включає такі операції: подрібнення винограду, 
відділення гребенів, одержання сусла, стікання сусла, пресування сусла, 
освітлення сусла, бродіння, зняття молодого вина, обробка вина, витримування 
вина (рис.  1). Кожна технологічна операція впливає на формування продукту, від 
правильного її проведення залежать якість і властивості майбутнього вина.  



Подрібнюють виноградні ягоди і відділяють гребені на спеціальних 
пристроях (дробарках-гребеневіддільниках). У результаті одержують м’язгу – 
суміш виноградного соку, шматочків шкірки, частинок м’якоті й насіння. Якщо 
потрібно одержати повні, екстрактивні вина, то виноградний сік настоюють із 
м’язгою протягом певного часу. При цьому відбувається збагачення соку 
ароматичними, дубильними й іншими екстрактивними речовинами, 
зосередженими переважно в шкірці й насінні. 

 

 
Рисунок 1 – Загальна схема виробництва білих столових вин  
 
Для одержання легких, малоекстрактивних вин після подрібнення винограду 

відділяють виноградне сусло шляхом вільного стікання з наступним пресуванням 
частково осушеної м’язги на спеціальних пресах. Унаслідок цієї операції 
отримують сусло, яке містить тверду фазу у вигляді маленьких частинок шкірки, 
м’якоті та насіння. Крім того, в отриманому розчині міститься велика кількість 
різноманітних мікроорганізмів (оцтовокислих, молочнокислих бактерій, диких 
дріжджів та ін.). 

Щоб запобігти перебігу небажаних мікробіологічних процесів, які можуть 
негативно вплинути на якість майбутнього вина, сусло освітлюють шляхом 
відстоювання за температури 5…10°С у відстійниках (великих чанах) протягом 
24…36 годин. Під час відстоювання разом ыз механічними частинками на дно 
резервуарів випадає велика кількість мікроорганізмів. Освітлене сусло 



перекачують у дубові або металеві місткості, вводять чисту культуру дріжджів у 
кількості 3…5% від об’єму зброджуваного сусла і піддають бродінню. Бродіння 
проводять за температури 18…24°С. За більш низької чи високої температури 
можливе повне припинення процесу бродіння. Бурхливе (первинне) бродіння 
триває 5…8 діб. Термін тихого бродіння становить 20…30 діб. За 14 діб після 
закінчення бродіння сусла дріжджі й каламуть осідають на дно у вигляді 
тістоподібного осаду, унаслідок чого вино поступово освітлюється. По закінченні 
освітлення вино знімають з осаду. Цю операцію слід проводити дуже швидко, 
затримка зняття вина призводить до появи в ньому неприємного дріжджового 
присмаку внаслідок руйнування дріжджів.  

Молоде вино, призначене для негайного відправлення в торговельну мережу 
у вигляді ординарного (звичайного), обклеюють, фільтрують і розливають у тару. 
Якщо планують випустити марочне вино, то молоде вино піддають 
довгостроковому витримуванню, під час якого проводять додаткові операції 
(переливання, доливання тощо), спрямовані на створення високих 
органолептичних властивостей.  

Для виробництва ординарних вин зняте вино обробляють жовтою кров’яною 
сіллю з метою усунення іонів заліза, обклеюють за допомогою бентоніту, розчину 
желатину, таніну, харчового альбуміну, фільтрують і розливають у тару. 
Витримують до розливу в пляшки в підвалах за температури 10…12°С (не вище 
за 15°С).  

Якщо виноматеріали призначені для виготовлення марочного вина, то його 
певний час витримують у дерев’яній тарі у підвалах за температури 10…12°С (не 
вище за 15°С). За цей період здійснюють додаткові операції (переливання, 
доливання тощо), спрямовані на створення високих органолептичних 
властивостей.  

Технологія виготовлення червоних столових вин. Виноград для червоних 
столових вин збирають при цукристості 18…22% і кислотності 6…9 г/л, 
подрібнюють із відділенням гребенів. Одержану м’язгу перекачують для бродіння 
в чани, у які попередньо добавлено розчин чистої культури винних дріжджів. У 
період бродіння сусла з м’язгою, масу ретельно перемішують для більш повної 
екстракції барвних речовин і запобігання розвитку оцтовокислих бактерій. Після 
закінчення бродіння, молоде вино зливають через кран у нижній частині чана, а 
м’язгу, яка залишилася в чані, пресують. Пресові фракції вина в більшості 
випадків використовують для виготовлення ординарних вин, а сусло-самоплив  
для марочних. Червоні столові вина, як і білі, після повного зброджування й 
освітлення знімають із дріжджів і піддають ідентичній технологічній обробці.  

Технологія виготовлення кріплених вин. Для таких вин, як мадера, 
портвейн, херес, токай, використовують виноград із цукристістю 22…32% і 
кислотністю 5…7 г/л. Ягоди подрібнюють із відділенням гребенів. Сусло 
настоюють на м’яззі для надання майбутньому вину більшої повноти, 
екстрактивності, відповідних смакових і ароматичних властивостей. Після 
пресування і відстоювання сусло піддають бродінню. Коли кількість цукру стає на 
2% більше, ніж передбачено кондиціями готового вина, проводиться кріплення, 
тобто спиртування вина спиртом-ректифікатом до рівня, передбаченого для цього 
найменування вина. У результаті цієї операції бродіння припиняється й 
одержують біологічно стійке вино із заданою кількістю цукру і спирту. Кріплений 



виноматеріал піддають технологічним операціям, передбаченим для столових 
вин.  

Технологія виготовлення ігристих вин. До ігристих належать вина з 
надлишковим вмістом вуглекислоти, яка накопичується природним шляхом (під 
час вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закоркованих пляшках) або 
штучно у резервуарах під тиском. До групи ігристих належать шампанське, сухі 
ігристі вина та натуральні напівсолодкі ігристі вина, які характеризуються тонким 
букетом, свіжим гармонійним смаком і специфічним забарвленням.  

Перший опис технології виробництва шампанського було зроблено в 1688 
році (вважається роком народження шампанського). Вино вперше було вироблено 
в 1700 році, у Франції у провінції Шампань, відомим виноробом Онрі Де 
Переньйон. Справжнє шампанське виробляється з винограду, що вирощують у 
провінції Шампань, тільки пляшковим способом.  

У нашій країні виробляють так зване «Шампанське України»  типажне біле 
ігристе вино, виготовлене насиченням діоксиду вуглецю ендогенного походження 
при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів із використанням цукрози 
в герметично закритих місткостях, міцністю не нижче 10,5% об’ємних одиниць. 
Шампанське України залежно від способу виробництва та термінів витримування 
поділяють на: 

 шампанське України, виготовлене за шампанською технологією при 
вторинному бродінні шампанських виноматеріалів у герметично закритих 
резервуарах;  

 шампанське України класичне, виготовлене за шампанською технологією 
із трирічним витримуванням у пляшках, на дріжджах.  

Шампанське України залежно від масової концентрації цукрів поділяють на 
екстрабрют, брют, екстрасухе, сухе, напівсухе, напівсолодке і солодке.  

Виробництво шампанського складається з двох основних операцій: 
виготовлення шампанських виноматеріалів і їх шампанізації.  

Шампанські виноматеріали виробляють зі спеціальних сортів винограду, які 
при цукристості 17…19% здатні мати кислотність у межах 8…11 г/л. Кращі 
шампанські виноматеріали виробляють із сортів винограду Рислінг, Аліготе, 
Ркацителі, Серемський зелений, Бакатор, групи Піно. Технологія виробництва 
шампанського виноматеріалу подібна до технології виготовлення сухих столових 
вин. Її особливістю є пресування винограду цілими гронами і відбір перших 
фракцій сусла (не більше 60 дал з 1 т винограду). Таким чином, для виробництва 
шампанського використовують найбільш якісні виноматеріали.  

На сьогодні існує два способи шампанізації виноматеріалів: пляшковий і 
резервуарний (акратофорний) у безперервному потоці. Загальна схема 
шампанізації виноматеріалів пляшковим способом включає такі операції: 
підготовка дріжджів, підготовка тиражної суміші, підготовка тиражного лікеру, 
підготовка пакувальних матеріалів, розливання тиражної суміші в шампанські 
пляшки, закупорювання пляшок, бродіння, дозрівання, ремюаж, дегоржаж, 
мікшування з лікером, герметичне закупорювання пляшок, обгортання пляшок 
фольгою, етикетування (рис. 2).  

Тиражну суміш виготовляють купажуванням шампанського виноматеріалу з 
цукровим сиропом і розведенням чистої культури шампанських дріжджів. 
Підготовка пакувальних матеріалів полягає в приготуванні суміші для 



закорковування: бентоніту, або риб’ячого клею і таніну. Розливають у спеціальну 
шампанську пляшку, яку закорковують і обв’язують металевим дротом. Після 
розливання пляшки з тиражною сумішшю укладають штабелями в спеціальних 
підвалах; температура у сховищах підтримується в межах 10…12°С. У пляшках 
відбувається бродіння, у результаті якого цукор, доданий до виноматеріалу разом 
із сиропом, розкладається під впливом дріжджів на спирт і вуглекислий газ. 
Вуглекислий газ, не маючи виходу, розчиняється у вині. 

 

 
Рисунок 2 – Схема виробництва шампанського пляшковим способом 
 
Слід відзначити, що бродіння за низької температури сприяє добрій 

насиченості вина вуглекислим газом та утворенню тонкого смаку і букету.  
Після бродіння і приблизно дворічного витримування пляшки збовтують і 

встановлюють горлом до низу в спеціальні пюпітри на 2…3 місяці. Під час такого 
витримування дріжджі осідають на корок у вигляді компактного осаду і вино стає 



прозорим. Щоб запобігти помутнінню вина, перед скиданням осаду його 
заморожують при температурі від мінус 15 до мінус 18°С. Після скидання осаду, 
якщо виготовляють солодке шампанське, до вина додають експедиційний лікер 
(суміш цукру, старого шампанського виноматеріалу і коньяку), пляшку 
закорковують і оформляють відповідними етикетками та кольєретками. На цьому 
процес виробництва шампанського пляшковим способом завершується.  

Суть акратофорного способу виробництва шампанського в безперервному 
потоці полягає в тому, що тиражна суміш піддається бродінню в потоці в системі 
герметично закритих резервуарів (акратофорів). Бродіння триває 26 днів. Після 
бродіння напій в останніх акратофорах охолоджують, фільтрують для 
відокремлення дріжджів і надання шампанському прозорості й розливостійкості, 
розливають у пляшки з наступним відповідним оформленням.  

Технологія виробництва впливає на смакові й ароматичні властивості 
шампанського. Так, у шампанського, виготовленого пляшковим способом, є 
характерний дріжджовий відтінок у смаку і букеті, який відсутній або дуже 
слабкий в акратофорного виробу.  

 
2. Основні періоди життя вина та процеси, що відбуваються в ньому.  
Вино являє собою складну біохімічну систему, в якій безперервно 

перебігають фізичні, хімічні й біохімічні процеси. Розрізняють певні періоди в 
житті вина: утворення, формування, дозрівання, старіння і відмирання.  

Утворення вина відбувається під час бродіння виноградного сусла. Цей 
період характеризується посиленим перетворенням цукру на спирт і вуглекислий 
газ, утворенням значної кількості побічних та другорядних продуктів бродіння, 
складних ефірів за участю естераз дріжджів. У результаті бродіння утворюється 
молоде каламутне вино.  

Формування вина – це період життя продукту від закінчення бродіння до 
першого переливання. Він триває декілька тижнів. На цій стадії розвитку 
відбувається осідання дріжджів, виділення вуглекислого газу, випадіння в осад 
пектинових речовин, солей винної кислоти. До біохімічних процесів можна 
віднести розщеплення яблучної кислоти до молочної кислоти і вуглекислого газу 
під впливом молочнокислих бактерій; протеолітичне розкладання білкових 
речовин дріжджів та їх випадання в осад. До кінця періоду формування здорове 
вино набуває достатньої прозорості, тому його відділяють від дріжджового й 
інших осадів.  

Дозрівання вина – це період розвитку, який характеризується сильним 
впливом кисню на продукт, посиленими окисно-відновними процесами, 
пов’язаними з перетвореннями вуглеводів, органічних кислот, азотистих, 
дубильних і барвних речовин. Основна реакція вуглеводів – їх взаємодія з 
амінокислотами. Кінцевим продуктом цих реакцій є альдегіди відповідних 
амінокислот, а також фурфурол, якщо в реакції брала участь пентоза. У разі 
інтенсивного перебігу цієї реакції вино набуває запаху скоринки свіжого 
житнього хліба. Альдегіди, які утворюються внаслідок окисно-відновного 
розкладання цукрів і амінокислот, вступають у взаємодію з амінокислотами чи 
іншими продуктами розщеплення білків. У результаті утворюються 
темнозабарвлені сполуки – меланоїдини, які суттєво впливають на формування 
смаку, запаху і забарвлення деяких типів вин. Особливо інтенсивною є реакція 



меланоїдиноутворення тоді, коли вино витримують за підвищених температур. 
Перетворення в кислотному комплексі відбуваються навіть за звичайних умов 
зберігання вин. Винна кислота під каталітичним впливом солей двовалентного 
заліза окиснюється в діоксімалеїнову кислоту, яка під впливом кисню 
перетворюється на дікетобурштинову. Перетворення винної кислоти відіграє 
важливу роль у пом’якшенні кислого смаку вина і сильно впливає на характер 
інших дегустаційних показників якості. Особливе значення належить 
діоксімалеїновій кислоті, яка має сильні відновні властивості й здатна виправляти 
недоліки, які можуть виникнути в ході окиснювального процесу. Разом із 
зазначеними вище процесами відбуваються також ті, які викликають 
перетворення в комплексі азотистих сполук, особливо з амінокислотами. При 
цьому внаслідок гідролізу білкових речовин утворюються пептони, поліпептиди, 
пептиди, амінокислоти. Протеїни внаслідок зміни стану розчину можуть 
денатурувати й випадати в осад; разом із пептонами й поліпептидами можуть 
вступати в реакції з дубильними речовинами, утворюючи комплекси, які також 
випадають в осад. Амінокислоти в результаті дезамінування утворюють 
альдегіди, які, вступаючи в реакцію з спиртами, утворюють запашні ацеталі або 
внаслідок подальшого окиснення дають карбонові кислоти. Взаємодіючи з 
амінокислотами, пептидами і пептонами, альдегіди утворюють складні сполуки з 
назвою «меланоїдини».  

Старіння вина починається з того моменту, коли окисно-відновні процеси не 
можуть більше покращити смакових і ароматичних властивостей, а вміст кисню 
негативно впливає на його якість. Старіння є дуже повільним процесом і триває 
інколи декілька десятків років. На цій стадії життя вино зберігається без доступу 
кисню. Отже, стадії старіння притаманні реакції відновного характеру. У цей 
період інтенсивно відбуваються реакції етерифікації, унасліок яких утворюються 
різноманітні складні ефіри. Альдегіди, взаємодіючи зі спиртами, утворюють 
ацеталі – речовини з характерним специфічним запахом. Наслідком утворення 
нових запашних сполук під час старіння є поява складного запаху вина, який 
називається букетом (подібно до запаху букета квітів).  

Відмирання вина – настає після повного розквіту його смакових і 
ароматичних властивостей. При цьому спостерігається розкладання складових 
частин вина, погіршення його якості. Однак за умов сьогоднішнього інтенсивного 
виноробства цей період не настає. Вино найчастіше реалізується на стадії 
дозрівання і дуже рідко на стадії старіння.  

 
3. Дефекти вина та причини їх виникнення.  
Найбільш поширеними є такі дефекти:  
Залізний (чорний і блакитний) кас є наслідком надлишкового вмісту заліза у 

вині (більше 10 мг/л). Вина втрачають гармонійний смак; у білих винах 
з’являється каламуть; червоні – втрачають блиск і чорніють.  

Білий кас – поява у вині білувато-сизого осаду фосфорнокислого окису 
заліза, що утворюється за наявності кисню в результаті перетворення розчинних 
закисних солей заліза в нерозчинні окисні.  

Мідний кас (ефект білих вин) – поява осаду буро-коричневого кольору, 
виникнення якого спричиняє вміст у вині надлишку міді, вільного сірчистого 
ангідриду, низька кислотність і підвищена температура зберігання.  



Оксидазний кас утворюється під впливом ферменту еноксидази у винах із 
недозрілого, підмороженого або ураженого плісенню винограду. Вино стає 
каламутним, його смак погіршується.  

Сірководневий запах вина – сірководень утворюється із вільної сірки, яка 
відновлюється ферментами дріжджів. Сірка потрапляє у вино з винограду, 
обробленого нею в процесі дозрівання; під час обкурювання бочок сіркою; у разі 
використання у виробництві цукру, до складу якого входить ультрамарин, який 
розкладається з виділенням сірки. 
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характеристика основних технологічних процесів 
 
1. Виробництво питного спирту.  
Для харчових цілей використовують тільки етиловий спирт C2H5OH, який 

являє собою безбарвну рідину з характерним запахом і пекучим смаком. Однак 
запаху йому надають домішки, сам етиловий спирт запаху не має. Температура 
кипіння спирту становить 78,35°С, густина 789,27 кг/м3. Спирт етиловий – 
токсична речовина наркотичного характеру, за ступенем впливу на організм 
людини він належить до четвертого класу небезпечних речовин. Це 
легкозаймиста рідина: температура спалаху спирту становить 13°С (у закритому 
тиглі), 16°С (у відкритому тиглі), температура самозаймання спирту становить 
400°С. Етиловий спирт широко застосовується у промисловості. Близько 150 
галузей промисловості використовують його як сировину або допоміжний 
матеріал, зокрема хімічна, електротехнічна, парфумерна, фармацевтична та ін. Він 
є також основою для вироблення деяких алкогольних напоїв (горілка, лікери та 
ін.), використовується в кондитерській промисловості для приготування начинок, 
у виробництві соків і морсів – для забезпечення їх зберігання, у виноробстві – для 
припинення бродіння вина і надання йому стабільності.  

У промисловості поширені два методи одержання етилового спирту: 
біохімічний і хімічний. Біохімічний метод базується на зброджуванні цукрів 
дріжджами. Хімічний метод ґрунтується на гідролізі целюлози або на 
каталітичній гідратації етилену. В Україні розповсюджений біохімічний метод. 
Спирт для використання в харчовій промисловості отримують із зернових 
культур, картоплі, буряку, меляси. Для технічних цілей широко використовується 
спирт, вироблений із продуктів гідролізу деревини і відходів целюлозного 
виробництва. Для технічних цілей може бути використаний спирт-сирець зі 
вмістом етанолу 88%. У харчовій, парфумерній, медичній галузях застосовують 
спирт етиловий ректифікований. Залежно від ступеня очищення спирт етиловий 
ректифікований виготовляють таких сортів: «Пшенична сльоза», «Люкс», 
«Екстра», «Вищого ступеня очищення». Вміст етанолу становить відповідно 
96,3…91,5%.  

Загальна технологічна схема виробництва питного етилового спирту включає 
такі операції: підготовка сировини, гідроліз, ферментативне оцукрення, бродіння, 
первинна перегонка, повторна перегонка, пакування, маркування та зберігання 
(рис. 1). 

Підготовка сировини. У виробництві спирту для харчових цілей широко 
застосовують мелясу (цукробурякову), картоплю і зернові культури. Як 
допоміжні матеріали використовують оцукрюючі речовини – солод і ферментні 



препарати. У спиртовій промисловості застосовують ячмінний, пшеничний, 
просяний і вівсяний солод.  

До допоміжних матеріалів відносять антисептики: соляну і сірчану кислоту, 
сульфанол, формалін, хлорне вапно. Дріжджі застосовують як біологічний обєкт, 
що забезпечує бродіння. Для виробництва спирту використовується велика 
кількість води (технологічні й технічні цілі). 

 

 
Рисунок 1 – Загальна схема виробництва питного етилового спирту 
 
У разі використання меляси її перевіряють на доброякісність, розводять 

водою, підкислюють, за необхідності стерилізують, охолоджують і направляють 
на зброджування. У разі використання картоплі, в якій вміст вологи високий, її 
подрібнюють на тертках, отриману масу розварюють насиченою парою для того, 
щоб забезпечити доступ оцукрюючим ферментам до крохмалю в рослинних 
клітинах. За умови використання зернової сировини проводять її миття, очищення 
від сторонніх домішок, дроблення, змішування з водою і тільки потім 
направляють на гідроліз.  

Гідроліз полягає в розварюванні сировини у воді, при цьому відбувається 
набрякання крохмальних зерен і наступна їх клейстеризація (перехід від 
упорядкованої структури до вільної).  

Ферментативне оцукрення. Після розварювання масу охолоджують і вносять 
оцукрюючі агенти – солод або амілолітичні ферментні препарати (чисті культури 
амілази та амілопектидази). Після витримування і перевірки на ступінь 



оцукрювання гідролізат, що являє собою в основному мальтозу з домішкою 
моноцукрів і декстринів, направляють на бродіння.  

Бродіння оцукреної маси до утворення етилового спирту здійснюється під 
дією ферментів дріжджів. Його проводять при температурі 28…30°С і 
атмосферному тиску. Бродіння відбувається за анаеробним типом, тобто 
утворюється спирт і двооксид вуглецю. Крім того, унаслідок бродіння 
утворюються так звані вищі спирти, суміш яких називають ще сивушним маслом 
(або сивушними маслами), а також альдегіди, ефіри, органічні кислоти, гліцерин. 
Зріла бражка містить також дріжджі, солі, незброджувані вуглеводи, речовини для 
забарвлення. Бродіння вважається закінченим за умови накопичення у бражці 
концентрації спирту 7…10%.  

Перегонка бражки. Спирт виділяють із бражки відгоном на брагоперегонних 
установках, він називається спиртом-сирцем і містить багато домішок. Повторна 
перегонка спирту-сирцю проводиться з метою одержання спирту з концентрацією 
90…96%. Це спирт-ректифікат. Спирт ректифікований «Люкс» і «Екстра» 
виробляють із різних видів зерна і картоплі, спирт «Пшенична сльоза» - із 
пшениці або суміші пшениці, жита та ячменю, в якій вміст пшениці становить не 
менше 60%, спирт «Вищого ступеня очищення» виробляють із зерна, картоплі або 
суміші зерна і картоплі; із суміші зерна, картоплі, цукрового буряку, меляси, 
цукру-сирцю та іншої цукро- і крохмалевмісної рослинної сировини в різних 
співвідношеннях.  

Пакування, маркування та зберігання. Спирт етиловий ректифікований 
заливають у спеціально підготовлені залізничні вагони-цистерни, автомобільні 
цистерни та контейнери, а також у бочки. Можна розливати спирт у бутелі, 
каністри та інші місткості, виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством 
охорони здоров’я для контакту з продуктом цього виду, які мають бути 
закупорені, опечатані або опломбовані. Гарантійний термін зберігання спирту за 
умови дотримання встановлених вимог становить п’ять років від дати 
виготовлення.  

 
2. Виробництво горілки.  
Горілки являють собою спиртні напої міцністю від 37,5 до 56,0%, отримані 

внаслідок спеціального обробляння адсорбентом водно-спиртового розчину з 
додаванням інгредієнтів (горілки особливі) або без них, із наступним 
фільтруванням, призначені для реалізації як на внутрішньому ринку, так і для 
експорту. Горілку готують зі спирту-ректифікату шляхом його мікшування з 
підготовленою водою: пом’якшеною, звільненою від солей, обробленою 
активованим вугіллям та профільтрованою. Згідно з рецептурою, до суміші 
додають спиртові витяжки трав та спецій, молоко, мед, цукор та ін.  

Виготовлення горілки – складний процес, який включає такі етапи:  
1-й етап – підготовка води. Навіть найчистіша природна вода обов’язково 

мусить пройти декілька стадій спеціального очищення: відстоювання, аерацію, 
фільтрацію через кварцовий пісок, ультрафіолетове і молекулярне очищення. За 
допомогою спеціальної установки проводиться корекція сольового складу води. 
Вона має бути безбарвною, абсолютно прозорою, з мінімальним вмістом солей. 
Воду не кип’ятять і не дистилюють.  



2-й етап – вибір та очищення спирту. Лікеро-горілчані заводи зазвичай 
використовують три різновиди ректифікованого етилового спирту: «Вищого 
ступеня очищення», «Екстра» та «Люкс». 

3-й етап – приготування водно-спиртової суміші (сортування). Залежно від 
потрібного вмісту етилового спирту в горілці готується сортування різної 
міцності. Вода зі спиртом подаються в закриті сортувальні чани і перемішуються 
мішалками. На цій стадії також вносяться і деякі інші інгредієнти відповідно до 
рецептури напою.  

4-й етап – фільтрування сортування. Як фільтрувальний матеріал майже 
завжди застосовується кварцовий пісок.  

5-й етап – обробка активованим вугіллям. Це одна з найважливіших стадій, 
під час якої зв’язуються шкідливі домішки – ефіри й альдегіди – і формуються 
органолептичні властивості горілки. Після цього горілку знову фільтрують, 
інколи навіть кілька разів, щоб видалити найдрібніші частинки вугілля й 
отримати ідеально прозорий, кришталево чистий продукт.  

6-й етап – «відпочинок». Це заключна стадія перед розливом готового 
продукту. За стандартами асиміляція має тривати протягом двох діб, у деяких 
випадках водно-спиртова суміш «відпочиває» близько семи діб. Такий часовий 
проміжок дозволяє досягти максимальної взаємодії всіх компонентів напою.  

7-й етап – розлив готової продукції. Розливають готову горілку на 
автоматизованих лініях. На етапі розливу всі пляшки піддають контролю. Кожна 
пляшка перед наливанням обполіскується горілкою. Це дає можливість зберегти 
потрібну міцність напою й очищає пляшку зсередини. Наступний крок  готовий 
продукт розливають у пляшки і закупорюють. Пляшки з горілкою мають бути 
закупорені герметично і не протікати під час перевертання.  

Вище наведено стандартну схему промислового виготовлення горілки. Однак 
у кожного виробника є свої секрети технології, особливо в методах додаткового 
очищення і фільтрації напою.  

Пляшки з горілкою пакують таким чином: у пластмасові ящики, ящики з 
гофрованого картону, на картонні підкладки та в картонні лотки, обтягуючи 
термоусадочною плівкою, контейнери та іншу транспортну тару. Упаковані в тару 
пляшки з горілкою слід зберігати у складських приміщеннях за температури від 
мінус 5 до 25°С та відносної вологості не більше 85%. Термін придатності до 
споживання для горілок становить 24 місяці, горілок особливих – 12 місяців з дня 
їх розливу.  

 
3. Лікеро-горілчані вироби 

Лікеро-горілчані напої мають міцність від 1,2 до 60 % об. і виробляються 
змішуванням спирту етилового ректифікованого з напівфабрикатами, 
інгредієнтами та підготовленою водою, насичені чи ненасичені діоксидом 
вуглецю (для слабоалкогольних напоїв). 

Залежно від органолептичних показників, міцності і масової концентрації 
загального екстракту лікеро-горілчані напої поділяють на 8 груп: лікери, наливки, 
настоянки, бальзами, аперитиви, коктейлі, напої десертні, напої слабоалкогольні. 
За органолептичними і фізико-хімічними показниками лікеро-горілчані напої 
згідно з ДСТУ 4257:2003 і 4258:2003 повинні відповідати вимогам, зазначеним у 
табл. 1. 



 



 



Якість горілок і лікеро-горілчаних напоїв оцінюють аналітично та 
органолептично. Хімічним аналізом визначають вміст спирту, екстрактивних 
речовин, цукру, органічних кислот, ефірної олії та деякі інші складові частини 
відповідно до рецептури. Рецептури передбачають в кожному напої певний вміст 
спирту (% об.) та цукру ( г/100 см3), а для ряду напоїв вміст екстрактивних 
речовин і кислот в перерахунку на лимонну кислоту (г/ 100 см 3). 

Органолептичну оцінку горілок і лікеро-горілчаних напоїв проводять по 10-
бальній шкалі. Визначають такі показники: 

прозорість і колір – максимальна оцінка 2 бали, якщо напій прозорий з 
блиском та має яскраво виявлений колір, характерний для даного виду; 

аромат – при яскраво виявленому округленому ароматі, характерному для 
даного виду і при відсутності запаху спирту, що виділяється і запаху окремих 
речовин, що входять до складу напою – 3,6-4,0 балів (відмінно); 

смак – гармонійний, злагоджений, характерний для даного виду, а також 
відсутність в смаку пекучості спирту та присмаку окремих, не характерних для 
даного напою речовин – 3, 6-4,0 балів (відмінно). 

Загальна бальна оцінка якості лікеро-горілчаних напоїв: оцінка «відмінно» – 
9,2-10,0 балів, має всі показники «відмінно»; оцінка «добре» – 7,8 - 9,1 балів, має 
показники «відмінно» і «добре»; оцінка «задовільно» – 6,5-7,7 балів, має 
показники «відмінно», «добре» і «задовільно»; оцінка «незадовільно» при якості 
нижче 6,5 балів, або якщо хоча б один показник якості мав оцінку «незадовільно». 

 
4. Сировина, основні і допоміжні матеріали для виробництва горілок та 

лікеро-горілчаних напоїв 
Основною сировиною для виробництва горілок і лікеро-горілчаних напоїв є 

ректифікований етиловий спирт і підготовлена вода. 
В лікеро-горілчаному виробництві застосовують спирт сортів вищої очистки, 

Екстра, Люкс та Пшенична сльоза. 
Для приготування лікеро-горілчаних напоїв витрачають велику кількість 

води – 9-12 дал на 1 дал переробленого спирту в розрахунку на 100 %-ний. Із цієї 
кількості 1,5-2,0 дал витрачають на приготування водно-спиртових розчинів, 5-6 
дал – на миття пляшок, біля 1 дал – на одержання пари, інша кількість – на 
побутові потреби.  

Як допоміжні матеріали, для виробництва горілок і лікеро-горілчаних напоїв 
застосовують також такі напівфабрикати, як соки і морси спиртовані плодово-
ягідні, соки плодові і ягідні концентровані, ароматні спирти, колер, цукор пісок і 
рафінований у вигляді цукрового сиропу, мед та багато інших інгредієнтів. 

Спиртовані соки виробляють в основному на соко-морсових заводах. Деяку 
кількість їх можуть готувати безпосередньо на лікеро-горілчаних заводах. 
Основними процесами їх виробництва є виділення із сировини соку пресуванням і 
консервування спиртом. Для їх виробництва використовують фрукти і ягоди. Для 
виділення соку застосовують преси періодичної дії (горизонтальні корзиночні або 
пакетні) та шнекові преси безперервної дії. На лікеро-горілчаних заводах 
застосовують гідравлічні преси періодичної дії. Соки спиртують в герметично 
закритому змішувачі спиртом вищої очистки до міцності 25 % об. для запобігання 
випадання осаду в готових напоях. Для випадання осаду спиртовані соки 
відстоюють 10-30 діб в залежності від виду плодів і ягід. Спиртовані соки, які не 



піддаються самоосвітленню, освітлюють з використанням адсорбентів (бентоніту) 
та флокулянтів (рибний клей, желатин, танін та ін.). Термін зберігання соків не 
більше 12 місяців з дня їх виготовлення. 

Морс лікеро-горілчаного виробництва готують настоюванням у водно-
спиртовому розчині міцністю від 30 до 60 % об. свіжої чи сушеної плодово-
ягідної сировини. Морс, злитий після першого настоювання називають морсом 
першого зливу, злитий після другого зливу – морсом другого зливу. Перше і друге 
настоювання сировини проводять протягом від 6 до 14 діб залежно від частоти 
переміщування. Концентрація спирту в морсах з свіжої сировини 25-26 % об., з 
сушеної – від 35 до 47 % об. 

Спиртований настій готують настоюванням сушеної ефіроолійної і 
неароматичної рослинної сировини у водно-спиртовому розчині міцністю від 40 
до 90 % об. Настій першого зливу має міцність від 40 до 90 % об., настій другого 
зливу – від 40 до 60 % об. 

Ароматний спирт є дистилятом з ароматичними речовинами міцністю від 75 
до 80 % об., отриманий перегонкою настоїв з пряно-ароматичної ефіроолійної чи 
плодово-ягідної сировини. За зовнішнім виглядом це безбарвна рідина. Для 
перегонки сировини найбільш доцільною є установка для отримання ароматних 
спиртів під вакуумом, основними апаратами якої є перегонний куб, дефлегматор, 
холодильник та вакуум-насос. 

Цукровий сироп з масовою часткою цукру 65,8 або 73,2 % мас. готують в 
сироповарильному котлі концентрацією 65, 8 % – 40-60 хв. , а концентрацією 73,2 
% – 100-120 хв. Інвертований цукровий сироп повинен містити інвертного цукру 
не менше 50 % мас. Для інверсіі цукрози використовують розчин соляної кислоти 
з розрахунку 600 см3 концентрованої хімічно чистої кислоти на 1 т цукру. 
Тривалість процесу складає 20 хв. 

Колер являє собою інгредієнт у вигляді розчину карамелізованого цукру. За 
зовнішнім виглядом – це тягуча маса чорно-бурого кольору з характерним 
карамельним запахом і вираженим гірким смаком. Колер готують в 
колероварочних котлах з електричним або газовим підігрівом. Корисний об’єм 
котлів від 50 до 100 кг. Карамелізацію цукру проводять при температурі 175-
180°С протягом 10-20 хв. Вихід колеру густиною 1,35 складає 105-108 % за масою 
взятого цукру. 

 
5. Принципова технологічна схема виробництва лікеро-горілчаних напоїв 

та характеристика основних технологічних процесів 
Технологія лікеро-горілчаних напоїв передбачає виконання таких основних 

технологічних процесів: 
одержання або приготування спиртованих соків, морсів, настоїв, 

приготування ароматних спиртів, цукрового сиропу, колеру, одержання 
ароматного 

спирту, інгредієнтів і матеріалів; 
підготовка води; 
приготування купажу; 
фільтрація купажу; 
перевірка та коректування міцності лікеро-горілчаних напоїв; 
витримка (старіння) лікерів; розлив та оформлення напоїв. 



Водопідготовку та приготування напівфабрикатів здійснюють за раніше 
наведеними режимами. 

Лікеро-горілчані напої готують за чинними рецептурами, в яких наведені 
витрати напівфабрикатів і сировини. Змішування необхідних інгредієнтів 
(купажування) проводять в купажних апаратах. Середня тривалість збору купажу 
об’ємом 350-500 дал для гірких напоїв – 60-90 хв., для солодких напоїв – 90-120 
хв., лікерів і кремів – 120-180 хв. Якщо купаж не відповідає за будь-яким 
показником рецептурі, то його корегують внесенням необхідних компонентів. 

Приготовлений купаж фільтрують. Перед фільтруванням в більшості 
випадків купаж витримують в купажних апаратах для отримання однорідного 
напою, покращання смаку і аромату, а також освітлення внаслідок видалення 
колоїдних частинок. Тривалість витримки від 24 до 72 год. Швидкість фільтрації 
через фільтрпрес гірких настоянок – 45-65, солодких напоїв – 35- 45, лікерів – 30-
35 дал/год. 

Витримку (старіння) лікерів після фільтрації проводять в дубових бочках або 
бутах для покращання смаку і аромату протягом декількох місяців (від 1 до 24 ). 

Для збільшення терміну зберігання і прозорості лікеро-горілчані напої 
обробляють на стадії напівфабрикатів або готового купажу фізичними, фізико-
хімічними або біохімічними способами. Наприклад, купаж обробляють холодом 
при температурі –8-10° С протягом 48 год. Ферментативну обробку при 
виробництві соків проводять на стадії переробки сировини. Для цього на стадії 
виробництва соків або освітлення спиртованих соків використовують 
пектолітичні ферментні препарати. Одним із розповсюджених способів 
освітлення і стабілізації соків є оклеювання напоїв, яке основане на явищі 
адсорбції і видаленні колоїдних речовин. Оклеюючими матеріалами можуть бути 
желатин, риб’ячий клей, бентоніт та ін. Для обробки конкретних напівфабрикатів 
і залежно від наявності оклеюючих матеріалів відбирають найбільш ефективну 
схему їх обробки. 

Інші операції виконуються за технологією горілок. 
 

  



ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПРЕСОВАНИХ ДРІЖДЖІВ, 
КОМБІКОРМІВ 

 
План 
1. Загальна характеристика хлібопекарських дріжджів 
2. Різновиди хлібопекарських дріжджів 
3. Оцінка якості хлібопекарських дріжджів 
4. Технологічна схема виробництва дріжджів 
5. Сировина і допоміжні матеріали при виробництві дріжджів 
 
1. Загальна характеристика хлібопекарських дріжджів 
Під час приготування дріжджового тіста використовують біологічний спосіб 

розпушування, для здійснення якого застосовують хлібопекарські дріжджі. Вони 
забезпечують спиртове бродіння в тісті, у результаті якого виділяється діоксид 
вуглецю, що розпушує тісто та надає виробам пористої структури. 

Хлібопекарські дріжджі – це мікроорганізми, що відносяться до класу 
грибів, роду Saccharоmyces, виду S. сerevisiaе. Це досить складні за структурною 
організацією одноклітинні організми круглої або еліпсоїдної форми діаметром 
8…10 мкм (рис. 1). У сприйнятливих для життєдіяльності умовах (слабокисле 
середовище рН 4…6 і температура 28…35℃) дріжджі розмножуються 
брунькуванням. У несприятливих умовах вони утворюють спори, які у випадку 
зміни цих параметрів середовища в бік оптимуму проростають. 

 

 
Рисунок 1 – Будова дріжджової клітини: 1– цитоплазматична мембрана; 2 – 

оболонка; 3 – рибосоми; 4 – протоплазма ; 5 – ядро; 6 – мітохондрія; 7 – крапля 
жиру; 8 – вакуоль; 9 – гранули метахроматину; 10 – почковий рубець 

 
Хімічний склад дріжджів непостійний і залежить від умов культивування, 

раси дріжджів і їх фізіологічного стану. До складу сухих речовин дріжджів 
входять азотовмісні речовини (35…70%), вуглеводи (35….45%), ліпіди 



(1,5….2,5%), мінеральні речовини (6….10%), вітаміни, ферменти. Вода 
знаходиться в цитоплазмі та в міжклітинних просторах. 

Азотовмісні речовини дріжджів містять (мас. %): власне білки (альбуміни та 
глобуліни) – 63,8; нуклеотиди (пуринові основи та ін.) – до 26,1; аміди і пептони – 
10,1. До небілкових азотистих речовин дріжджів відноситься глютатіон – 
трипептид, який складається із трьох амінокислот – глікоколу, цистеїну, 
глютамінової кислоти. Він є сильним відновником. У несприятливих умовах 
дріжджі виділяють глютатіон для регулювання окислювально-відновного 
потенціалу середовища. Відновлений глютатіон є активатором протеолізу в тісті. 
Високий вміст білків у дріжджах дає можливість використовувати їх як 
компонент для білкового збагачення харчових продуктів. 

Вуглеводи дріжджів представлені мананами, глюканами, трегалозою і 
глікогеном. Манани і глюкани входять до складу оболонок дріжджових клітин, 
надаючи їм форму і міцність. Дицукрид трегалоза і гомополісахарид глікоген - 
резервні вуглеводи, що використовуються клітиною в період її голоду. 

Ліпіди дріжджів представлені в основному ліпопротеїдами, стеринами, 
жирними кислотами, фосфатидами. Ліпіди входять до складу протоплазми клітин 
у вигляді складних комплексів, які виступають структурним матеріалом клітин, а 
також як резервні речовини і джерело енергії. Із ергостерину під дією 
ультрафіолету утворюється вітамін D. 

Майже половину мінеральних речовин дріжджів складають солі фосфорної 
кислоти (до 30% – солі калію), а також Cu, S, Cl, Mg, Fe, Ca. Крім того, до складу 
дріжджів входять: Al, Si, Li, Ag, Au, Zn, Sr, Ba, B, La, Te, Ti, Sn тощо. 

Дріжджі містять цілу низку вітамінів і вітаміноподібних речовин. Це 
вітаміни групи В (В1, В2, В3, В5, В6), РР, провітамін D (ергостерин), H (біотин), 
фолієва кислота та ін. 

Ферменти дріжджів регулюють і координують усі біохімічні процеси 
обміну речовин дріжджової клітини. Це протеїнази, дегідрогенази, фосфатази, 
гліконази, глікозидази та ін. Дріжджові клітини виділяють екзоферменти в 
середовище для гідролізу складних речовин, які потім надходять через 
цитоплазматичну мембрану в їх середину. Ендоферменти діють безпосередньо у 
клітині. 

Розрізняють конститутивні й адаптивні ферменти дріжджів. 
Конститутивні – це ферменти, що утворюються безперервно і незалежно від 
складу поживного середовища. До них відносяться ферменти зимазного 
комплексу, β-фруктофуранозидаза тощо. 

Адаптивні (індуктивні) ферменти синтезуються в клітині у разі появи в 
середовищі відповідного субстрату. До адаптивних ферментів відносять, 
наприклад, α-глюкозидазу, що каталізує гідроліз мальтози. 

Для здійснення життєдіяльності дріжджам потрібне живлення: азотисті 
речовини, вуглеводи, ліпіди, мінеральні речовини, вітаміни. 

Із азотистих речовин краще всього дріжджі засвоюють амонійні солі, 
амінокислоти, ді- та трипептиди. Нативні білки не засвоюються. Нітрати та 
нітрити отруюють клітину. 

Із вуглеводів дріжджі засвоюють гексози і дицукриди. Дицукриди 
засвоюються клітиною тільки після гідролізу. Лактоза і поліцукриди для 
споживання дріжджами не використовуються. 



Ліпіди, які необхідні дріжджам, споживаються із середовища або 
синтезуються самою клітиною. Необхідною умовою їх синтезу є присутність 
молекулярного кисню, тому аерація середовища посилює ліпогенез. 

Частина вітамінів та речовин росту синтезуються самою клітиною. Вітаміни 
В1, В2, В3, РР, біотин, пантотенова та фолієва кислоти повинні надходити із 
зовні. 

Мінеральне живлення для дріжджів повинно містити мікроелементи: Р, К, 
Mg, Fe, Ca та мікроелементи: Zn, Cu, Mo, Na, Co, Ni, CI, B, Si. 

Поживні речовини надходять у клітину через цитоплазматичну мембрану за 
участі відповідних транспортних систем. 

Основою життєдіяльності дріжджової клітини є обмін речовин, або 
метаболізм, що складається з двох типів процесів: конструктивного і 
енергетичного обміну, які протікають одночасно і знаходяться у тісному зв’язку. 

Конструктивний обмін – це процес синтезу клітинних компонентів 
(амінокислот, пуринових і піримідинових основ, фосфорильованих цукрів, 
органічних кислот). Із них будуються полімерні макромолекули (білки, нуклеїнові 
кислоти, резервні речовини тощо), з яких складається клітина. Процеси 
конструктивного обміну тісно пов’язані з розмноженням і ростом дріжджових 
клітин. Проте розмноження дріжджів під час виготовлення тіста не має великого 
значення, оскільки відбувається дуже слабко за рахунок невеликої тривалості 
процесу тістоприготування і незбалансованості складу поживного середовища. 

Для здійснення конструктивного обміну, а також для підтримання інших 
життєвих функцій дріжджам потрібен постійний приплив енергії, яку вони 
одержують за рахунок енергетичного обміну – сукупності екзотермічних 
окислювально-відновних перетворень органічних речовин у клітині. 

Дріжджі є факультативними анаеробами, тобто залежно від умов середовища 
(наявності або відсутності кисню) вони можуть залучати різні типи енергетичного 
обміну (дихання або бродіння) (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Характеристика енергетичного обміну дріжджів 

Вид енергетичного 
обміну 

Середовище Сумарне хімічне рівняння процесу 

Дихання Аеробне 
С6Н12О6 + 6О2 → 6Н2О + 6СО2 + 2830,8 

кДж 
Спиртове 
бродіння 

Анаеробне 
С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2 + 166,0 

кДж 
 
Початкові етапи процесів дихання та спиртового бродіння здійснюються 

через низку проміжних реакцій за участю багаточисельних ферментів зимазного 
комплексу і повністю співпадають до утворення піровиноградної кислоти 
(пірувата). В аеробному середовищі під час дихання відбувається окислювання 
пірувата до Ацетил-КоА, який у циклі трикарбонових кислот (цикл Кребса) 
окислюється до води і вуглекислого газу з виділенням значної кількості енергії. 

За спиртового бродіння, яке відбувається в анаеробних умовах, із 
піровиноградної кислоти за участі ферменту алкогольдегідрогінази утворюється 
етанол і вуглекислий газ. 



Дихання є енергетично більш вигідним типом життєдіяльності для 
дріжджових клітин, оскільки під час дихання клітина отримує у 17 разів більше 
енергії, ніж під час спиртового бродіння. Саме тому вирощування 
хлібопекарських дріжджів на дріжджових заводах здійснюють на мелясному суслі 
за умов інтенсивної аерації і їх дихальні ферменти знаходяться в досить 
активному стані. У разі потрапляння дріжджів в анаеробне середовище 
(дріжджове тісто) дріжджовим клітинам потрібен час для активації ферменту 
бродильного типу – алкогольдегідрогінази. Детальний розгляд процесу 
спиртового бродіння в умовах борошняного середовища наведено у розділі 3.2. 

Дріжджі зброджують цукри поживного середовища у певній послідовності: 
глюкоза→фруктоза→цукроза→мальтоза. Це явище носить назву поліауксії та 
ґрунтується на тому, що в першу чергу дріжджами засвоюється речовина, що 
забезпечує більшу швидкість росту. Так, глюкоза зброджується безпосередньо, 
фруктоза – після ізомеризації в глюкозу фруктоізомеразою. Цукроза попередньо 
гідролізується β-фруктофуранозидазою дріжджів на глюкозу і фруктозу дуже 
швидко, завдяки локалізації цього ферменту із зовнішнього боку клітинної 
оболонки. Відомо, що швидкість гідролізу цукрози дріжджами перевищує 
швидкість зброджування її складових – глюкози та фруктози. 

Мальтоза зброджується в дріжджовому тісті після використання перелічених 
вище цукрів. Розщеплення мальтози на дві молекули глюкози проходить під дією 
a-глюкозидази. Дріжджова клітина синтезує спеціальний транспортний білок, 
який переміщує мальтозу із зовнішнього середовища в клітину, де здійснюється 
гідролітичне розкладання цього цукру за участі вказаного ферменту. 

За відсутності в середовищі зброджувальних цукрів дріжджі споживають 
внутрішньоклітинний глікоген та трегалозу. 

 
2. Різновиди хлібопекарських дріжджів 

Хлібопекарські дріжджі класифікують за товарною формою і за 
призначенням. 

Основними товарними формами хлібопекарських дріжджів є пресовані 
дріжджі, дріжджове молоко і сушені дріжджі. За призначенням вони бувають 
декількох різновидів (рис. 1). 



 
Рисунок 2 – Класифікація хлібопекарських дріжджів 

 
До недавнього часу для виготовлення виробів із дріжджового тіста найбільш 

використовуваною товарною формою дріжджів були пресовані, які відрізняються 
високою зброджувальною здатністю і простотою використання. 

Дріжджі хлібопекарські пресовані (ГОСТ 171-81) являють собою 
скупчення дріжджових клітин, що вирощені на спеціальних поживних 
середовищах за постійної аерації, виділених пресуванням або вакуумуванням із 
культурального середовища, сформованих у брикети масою 50...1000 г і 
вологістю 67...75%. В одному грамі пресованих дріжджів міститься близько 15 
млрд дріжджових клітин. 

Основний недолік пресованих дріжджів – невеликий термін зберігання (12 діб 
за температури 0...4°С), що зумовлено лабільністю їх властивостей внаслідок 
високої вологості. 

Пресовані дріжджі виробляються на спеціалізованих підприємствах – 
дріжджових або спиртових заводах із залишкових спиртових дріжджів. Їх 
собівартість приблизно на 30% нижча, ніж тих, що виробляються 
спеціалізованими підприємствами. Використання спиртових дріжджів у 
технології виробів із дріжджового тіста має свою специфіку. Їх висока зимазна та 
мальтазна активність зумовлює швидку адаптацію до зброджування мальтози, за 
рахунок чого відбувається інтенсивне спиртове бродіння вже на початкових 
стадіях дозрівання тіста. Тому під час їх використання необхідно скорочувати 
тривалість бродіння опари і тіста або знижувати температуру бродіння. У той 
же час, менший вміст молочнокислих бактерій (майже в 2,5 рази), порівняно з 



дріжджами спеціалізованих дріжджових заводів, стримує накопичення органічних 
кислот у тісті, що затримує його дозрівання. 

До якості спиртових дріжджів ставляться такі ж вимоги, як і до якості 
звичайних пресованих дріжджів. Разом із цим, до їх недоліків можна віднести 
високий вміст глютатіону, наявність гнильних бактерій, що знижує термін їх 
зберігання. 

Підготовка пресованих дріжджів до виробництва здійснюється шляхом їх 
вивільнення з упаковки, подрібнення, приготування дріжджової суспензії з 
температурою 26...30°С при гідромодулі 1:3-1:4 і її проціджування через дротяне 
сито з розміром отворів не більше ніж 2,5 мм. 

Із метою скорішої адаптації дріжджів до борошняного середовища і 
підвищення їх ферментативної активності пресовані дріжджі можуть піддаватися 
активації з використанням різноманітних поживних середовищ, фізичних 
чинників, таких, як НВЧ-випромінювання, сприятливих для їх життєдіяльності, 
температури та рН тощо. 

Дріжджове молоко (ТУ 10-0334585-3-90) – це напівфабрикат дріжджового 
виробництва, який є суспензією дріжджів у воді, одержаною загущенням на 
сепараторах культурального середовища після вирощування в ньому дріжджів. 
В 1 дм3 дріжджового молока повинно міститися не менше 450 г дріжджів у 
перерахунку на пресовані дріжджі з масовою часткою вологи 75%. Якість 
дріжджового молока залежить від умов промивання та сепарації. 

Транспортують дріжджове молоко в автоцистернах при 3...10°С, зберігають у 
сталевих ємностях за температури 3...10°С – 2 доби, 0...4°С – до 3 діб. Перед 
використанням дріжджове молоко проціджують через дротяне сито з розміром 
отворів до 2,5 мм. 

Дріжджові клітини у дріжджовому молоці більш активні, ніж у пресованих 
дріжджів, що зумовлено меншою агрегацією клітин і, як наслідок, більшою 
поверхнею їх контакту з субстратом. Це сприяє інтенсифікації біохімічних 
процесів дозрівання тіста і надає можливість зменшити їх рецептурну кількість. 
До переваг використання дріжджового молока у технологічному процесі 
приготування виробів з дріжджового тіста є ліквідація операцій з розтарювання 
дріжджів і приготування дріжджової суспензії, а також нижча вартість. Проте 
застосування дріжджового молока зручно лише на тих підприємствах, які 
розміщені поблизу дріжджових заводів, тому що транспортування його на більші 
відстані недоцільно. 

Показники якості дріжджового молока повинні відповідати таким у 
пресованих дріжджів. 

Під час зберігання дріжджового молока відбуваються втрати продукту. Це 
пов’язано з тим, що, підтримуючи дихальний тип життєдіяльності, дріжджові 
клітини у суспензії продовжують «дихати». На цей процес використовуються 
запасні вуглеводи клітини, що призводить до зменшення кількості біомаси. 

Позитивний вплив на термін зберігання дріжджового молока має його 
обробка консервантами (біоміцином – 5 г на 1 м3 або кухонною сіллю – 8,5 кг на 1 
м3). При цьому дріжджове молоко може зберігатися при 20°С протягом 30 діб. 

Сушені (сухі) дріжджі порівняно з іншими товарними формами, мають певні 
переваги, до яких відносяться тривалий термін зберігання і транспортабельність. 
Отримують сушені дріжджі за різними технологіями.  



Сушені дріжджі з пресованих дріжджів (ГОСТ 28483-90) виробляються 
шляхом їх висушування до вмісту вологи 8…10%. Вони випускаються вищого і 
першого сортів у вигляді вермішелі, гранул, зерен або крупи світло-жовтого або 
світло-коричневого кольорів. Ці дріжджі можуть зберігатися протягом 5…12 
місяців за температури не більше 10°С. Значним недоліком таких дріжджів є 
нижча, ніж у пресованих, зброджувальна активність, що спричинено біохімічними 
змінами у дріжджовій клітині під час висушування. Тому, для забезпечення 
необхідного ступеня розпушеності тіста витрати сушених дріжджів у перерахунку 
на сухі речовини збільшують у 1...2 рази, порівняно з пресованими. Крім того, 
такі дріжджі містять значну кількість відновленого глютатіону, який викликає 
протеоліз у тісті, що робить неможливим їх використання під час переробки 
борошна з низькими хлібопекарськими властивостями. Разом із цим, до недоліків 
дріжджів, сушених із пресованих, відноситься зниження їх ферментативної 
активності в процесі зберігання, а також необхідність обов’язкової регідратації 
при гідромодулі 1:6 та активації перед використанням. 

Вагомим прогресом у дріжджовому виробництві стало створення технологій 
сушених дріжджів, що мають високу зброджувальну активність і спроможні 
зберігати її тривалий час – сухих активних дріжджів. Отримання дріжджів з 
такими характеристиками досягається за рахунок використання спеціальних 
штамів дріжджів, застосуванням технологічних режимів культивування, що 
забезпечують низький вміст внутрішньоклітинної вологи і високу ферментативну 
активність, використанням «м’яких» режимів сушіння у псевдорозрідженому 
шарі та спеціальних речовин (антиоксидантів, поверхнево- активних речовин) для 
захисту дріжджових клітин під час екструдування. Висушені до вологості 4...5 % і 
герметично упаковані дріжджі можуть зберігатися до 2 років. 

Провідним виробником сухих активних дріжджів є фірма ЛЕСАФР 
(Франція). Дріжджі «Саф-Левюр» цієї фірми являють собою маленькі гранули, 
вкриті шаром дезактивованих під час сушіння дріжджів. Їх розводять у воді з 
температурою 38°С при гідромодулі 1:5 з додаванням цукру. Один кілограм цих 
дріжджів замінює близько 5 кг пресованих дріжджів. В Україні активні сухі 
дріжджі виготовляє Львівський завод «Ензим». 

Прогресивним видом хлібопекарських сушених дріжджів є дріжджі типу 
«Інстант», які завдяки пористій структурі не потребують попередньої 
регідратації та можуть додаватися під час замішування безпосередньо у борошно. 
Це дріжджі “САФ-Інстант” (Франція), “Пакмая” (Туреччина), “Ферміпан” 
(Голландія), «Експрес» (Росія). Інстантні дріжджі мають високу ферментативну 
активність – більшу, ніж у пресованих дріжджів у 1,5...1,7 рази, тому 1 кг цих 
дріжджів замінює 5…7 кг пресованих у перерахунку на суху речовину. 

Недоліком майже всіх сухих активних дріжджів є швидке зниження 
ферментативної активності у разі порушення герметичності упаковки, тому після 
її розкриття рекомендовано використати дріжджі протягом 24…48 годин. 

Порівняльну характеристику показників якості різних хлібопекарських 
дріжджів наведено у табл. 2. 

 
 
 
 



Таблиця 2 – Показники якості хлібопекарських дріжджів 
 
 
Показник 

 
Дріжджі 

пресовані 

 
Дріжд- 
жове 
молоко 

Дріжджі сушені 
з 
пресованих 

Інстант 

Вищи
й сорт 

 
І 
сорт 

Саф- 
інстант 
(Франці 
я) 

Пакмая 
(Туреч- 
чина) 

Фермі- 
пан 
(Голан- 
дія) 

 
Експрес 
(Росія) 

Консистенція Брикети 
густої 
консисте
н- ції, що 
легко 
ламають
ся, не 
мажутьс
я 

 
 

Рідка 
суспе
н- зія 

 
 

Тверді гранули або шматочки у вигляді 
вермішелі, крупи, дрібних зерен 

Колір Сіруватий з 
жовтува- 
тим відтінком 

Від світло-жовтого до світло-коричневого 

Запах і смак Притаманний дріжджам, без 
гнилісного запаху, плісняви та інших 
сторонніх 
запахів 

Притаманний дріжджам  і п
сторонніх запахів 

Масо
ва 
волог
и, 
більш
е 

частка 
%, не 

 
75 

 
75* 

 
8,0 

 
10,
0 

 
5
,
1 

 
5
,
4 

 
4
,
0 

 
8
,
0 

Кислотність, мг 
оцтової 
кислоти, не 
більше: 
- у день 
виготовлення
; 
- на 12 добу 

 
 
 

120 
 

300 

 
 
 
120 

 
360** 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

Підйомна сила, 
хв 

70 75 70 90 32 58 32 52 

Мальтaзна 
активність, 
хв: 
-хороша, менше 

 
 

90 

-задовільна 90...
100 

-незадовільна, 
більше 

100 

Термін і умови 
зберігання 

12 діб за 
температ
ури 
0…4 °С 

2 доби 
за 
темпе
ра- 
тури 

1 
рік 
за 
тем
пе- 
рату
ри 

5 
міс 
за 
тем
пе- 
рату
ри 

2 роки у герметичній тарі 



  3...10°С
; 

10
°С 

10°С  

  3 доби 
– 

   

  за 
0...4°С 

   

*Дріжджі виділено з дріжджового молока 
**Через 72 години зберігання дріжджового молока за температури 0…100С 
 
Вищеописані хлібопекарські дріжджі є традиційно використовуваними у 

технологіях виробів із дріжджового тіста, тому в класифікації вони віднесені до 
традиційних. Проте розвиток сучасних технологій дріжджового тіста і 
біотехнології дає змогу отримувати дріжджі спеціального призначення, що 
адаптовані до конкретних технологічних схем (рис. 7.2). Слід відзначити, що на 
сьогодні більшість із них випускається у вигляді сушених дріжджів. Нижче 
надано стислу характеристику цих видів дріжджів. 

Високоактивні дріжджі мають високу зброджувальну активність. Вони 
використовуються під час приготування виробів із дріжджового тіста 
прискореними способами, що передбачають тривалість технологічного процесу з 
початку замішування тіста до посадки тістових заготовок у піч 50…60 хв. 

Осмотолерантні дріжджі призначено для виготовлення виробів із 
дріжджового тіста з вмістом цукру більше, ніж 10% до маси борошна. 
Особливостями цих дріжджів є, по-перше, низький вміст β-фрукто-фуранозидази, 
унаслідок чого в середовищі зменшується кількість продуктів гідролізу сахарози 
(фруктози і глюкози), які підвищують осмотичний тиск на дріжджову клітину. 
По-друге, такі дріжджі здатні синтезувати трегалозу і гліцерин, які сприяють 
компенсації витрати внутрішньоклітинної вологи, що відбувається під час 
підвищення осмотичного тиску навколо дріжджової клітини. 

Напівсушені заморожені дріжджі використовують для виготовлення 
швидкозаморожених тістових напівфабрикатів для булочних і здобних виробів. Їх 
вологість складає 23…25%. Особливістю таких дріжджів є те, що після стадії 
сушіння їх заморожують, забезпечуючи таким чином стабільність якості під час 
зберігання. Зберігають напівсушені заморожені дріжджі за температури -18…-
20°С протягом 2 років. 

Дріжджі, чутливі до холоду, відрізняються низькою ферментативною 
активністю за температури 4…12°С і високою – за температури 30…40°С, що 
дозволяє з успіхом використовувати ці дріжджі під час виготовлення тіста або 
тістових заготовок, що призначені для продажу. Вони можуть зберігатися у 
холодильнику декілька діб без особливих біотехнологічних змін (тісто для піци, 
круасанів тощо). 

Дріжджі, стійкі до консервантів, мають підвищену адаптивність до тіста, 
що виготовлене з консервантами, які використовуються з метою попередження 
картопляної хвороби хлібних виробів. В тісті вони сприяють підвищенню 
кислотності, що негативно впливає на життєдіяльність звичайних штамів 
дріжджів, тоді як стійкі до консервантів дріжджі є кислототолерантними. 

Дріжджам для готових сумішей властива здатність зберігатися за умови 
доступу кисню і вологи як сухим активним, а також вони не потребують 
попередньої гідратації, як інстантні. Гранули цих дріжджів укриті особливою 



захисною оболонкою і мають високу пористість, що забезпечує їх швидку 
розчинність. 

Дріжджі для піци відрізняються підвищеним вмістом відновленого 
глютатіону, який, як відомо, є активатором протеолізу. Їх використання в 
технології тіста для піци дозволяє за рахунок збільшення його розтяжності 
полегшити його механічну обробку. 

У зв’язку з розвитком напрямку створення оздоровчих продуктів харчування, 
у тому числі й виробів із дріжджового тіста, останніми роками на товарному 
ринку з’явилися дріжджі, що містять у собі підвищену кількість біологічно 
активних речовин – йодовані дріжджі, селеновмісні дріжджі. До таких 
дріжджів відносяться, наприклад, йодовані дріжджі «Прокоп’євські особливі», 
«Московські» (Росія). 

3. Оцінка якості хлібопекарських дріжджів 
Якість хлібопекарських дріжджів визначають за органолептичними та 

фізико-хімічними показниками. 
Органолептичні показники оцінюють за консистенцією, кольором, запахом, 

смаком. 
Серед фізико-хімічних показників визначають вологість, кислотність, 

стійкість, підйомну силу. Ці показники нормуються нормативною документацією 
на хлібопекарські дріжджі. Серед них єдиним показником, що характеризує 
технологічні властивості дріжджів, є підйомна сила, яка визначається часом 
підйому тіста, виготовленого за стандартною рецептурою, на певну висоту 
(стандартний метод) або часом спливання кульки тіста у стакані з водою на її 
поверхню (прискорений метод). Останніми роками об’єктивність даного методу 
дослідження властивостей дріжджів піддається критиці, оскільки за час, 
відведений для визначення цього показника, зброджуванню піддаються тільки 
власні цукри борошна. Таким чином, за цією методикою можна оцінити тільки 
активність зимазного комплексу дріжджів, тоді як інтенсивність і тривалість 
бродіння тіста визначається в основному швидкістю надходження до клітини і 
розщеплення мальтози. 

Тому, крім стандартизованих показників якості, для оцінки технологічних 
властивостей дріжджів використовують додаткові показники за спеціальними 
методами (мальтазна активність, осмочутливість, бродильна активність). 

Мальтазну (α-глюкозидазну) активність визначають за швидкістю 
зброджування 5% розчину мальтози. Проте цей показник теж не повністю 
характеризує бродильну здатність дріжджів, оскільки його визначення ведеться з 
використанням модельної системи й отримані результати не відтворюються під 
час виготовлення тіста. 

Важливим показником технологічних властивостей дріжджів є 
осмочутливість, яка характеризує їх спроможність до життєдіяльності в умовах 
підвищеного осмотичного тиску, який у тісті створюється за рахунок підвищеного 
вмісту цукру. 

Найбільш чітке уявлення про поведінку дріжджів у реальних умовах 
тістоведення надає показник біотехнологічних властивостей дріжджів, який 
характеризує властивості дріжджів під час дозрівання тіста виділяти продукти 
метаболізму, що зумовлюють певну тривалість процесу. Для визначення такого 
показника існують різні методики. На наш погляд, заслуговує на увагу методика, 



розроблена спеціалістами МДУХП. Вона ґрунтується на положенні про 
двостадійність процесу зброджування цукрів, з якого виходить, що тривалість 
бродіння тіста до досягнення в ньому максимальної швидкості газоутворення є 
оптимальною. Пояснення механізму зброджування цукрів дріжджами наведено в 
розділі 3. 

Якість дріжджів оцінюють за їх бродильною активністю – об’ємом диоксиду 
вуглецю, який виділився від початку бродіння тіста до τопт (часу досягнення 
максимальної швидкості газоутворення), вираженим у см3 на 1 г сухих речовин 
дріжджів за атмосферного тиску 760 мм рт. ст. (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Визначення бродильної активності дріжджів: 
а – оптимальної швидкості газоутворення; б – кількості виділеного 

вуглекислого газу 
 
Технологічне значення показника оптимальної тривалості бродіння τопт 

полягає в тому, що за ним визначається час кінця дозрівання тіста, включаючи 
стадію остаточного його вистоювання. 

Ця методика оцінки властивостей хлібопекарських дріжджів має певні 
недоліки. По-перше, дослідний зразок тіста виготовляється з борошна І сорту, 
тоді як у технологічному процесі використовується борошно й інших сортів; по-
друге, під час визначення бродильної активності не враховуються обминання 
тіста, які у виробничих умовах обов’язкові, що вносить похибки в інтерпретацію 
отриманих даних. 

 
4. Технологічна схема виробництва дріжджів 

4.1 Принципова схема виробництва 
Технологічний процес вирощування дріжджів складається з окремих 

основних етапів: приготування живильного середовища, вирощування дріжджів, 
виділення, формування та упаковка пресованих дріжджів, сушка і упаковка 
сушеної продукції. 

Приготування поживного середовища. 
Під живильним середовищем розуміють розчини меляси, а також розчини 

азот-і фосфоровмісних солей. Густу мелясу з мелясосховищ передають до збірки 
1, де зберігається добовий запас її. Із збірки 1 мелясу направляють на ваги 2, 
звідки після зважування передають до збірки для розбавлення меляси 3, де її 



розводять водою. Цей процес називають розведенням. Потім розчин меляси 
подають на кларіфікатори 4, де відбувається звільнення її від механічних домішок 
- цей процес називають висвітленням. Осветленную мелясу насосом перекачують 
в припливні збірники для меляси 7, звідки її подають у дріжджовирожувальний 
апарат. 

Азот-і фосфорсодержащие солі розчиняють окремо в спеціальних ємностях 
водою і використовують для харчування дріжджів у вигляді розчинів, які подають 
в дрожжерастільний апарати з припливних збірок для солей 5, 6. Для кожної солі 
використовують окремі резервуари як для розчинення її, так і для припливу. 

Вирощування дріжджів. 
Цей етап є основним у виробництві хлібопекарських дріжджів. 

Вирощуванням дріжджів називають процес розмноження клітин дріжджів, коли з 
невеликої кількості засіваються в живильне середовище клітин поступово, 
шляхом ряду послідовних стадій отримують велику кількість дріжджів, що 
використовуються в ряді галузей промисловості, і насамперед у хлібопекарської. 

Процес вирощування дріжджів складається з двох етапів: отримання 
маткових ітоварних дріжджів. Маткові дріжджі спочатку отримують в лабораторії 
заводу, а потім в цеху чистих культур, для чого використовують 
дрожжерастільний апарати 8 і 9. Насамперед отримують дріжджі чистої культури 
(ЧК), а з них - дріжджі природно-чистої культури (єчк). Чистої культурою 
називають дріжджі, вирощені з однієї клітини, без домішки сторонніх 
мікроорганізмів. Перші стадії розмноження дріжджів ЧК проходять в лабораторії 
заводу, потім в цеху чистих культур і, нарешті, у виробничому дрожжерастільний 
апараті, призначеному для виведення чистої і природно-чистої культури. 
Природно-чистої культурою називають дріжджі, що містять незначну кількість 
сторонніх мікроорганізмів і використовувані як засевной матеріалу для 
вирощування товарних дріжджів. 

Товарні дріжджі на вітчизняних дріжджових заводах отримують в дві стадії: 
стадія Б-засевной дріжджі, які вирощують в апараті 10 і стадія В - товарні 
дріжджі, які вирощують в апараті 11 з дозріванням в апараті 12. 

Виділення дріжджів. 
Виросли маткові і товарні дріжджі виділяють з культуральної середовища 

(середовища, в якій вони розмножувалися), промивають холодною водою і 
згущують до концентрації 500-600 г/л на спеціальних машинах - сепараторах 13, 
15. Для промивання дріжджів використовують спеціальні бачки 14. Згущені 
дріжджі називають дріжджовим молоком. Їх після сепарування направляють у 
спеціальні збірники дріжджового молока. Дріжджове молоко маткових дріжджів 
поміщають в збірники 23, а товарних дріжджів - у збірники 24. при сепаруванні 
відділяється до 80% рідини. 

Остаточне відділення дріжджів від рідини відбувається на спеціальних 
машинах, званих вакуум-фільтрами або фільтр-пресами (16), в які подають 
дріжджове молоко із збірок. При цьому дріжджі набувають щільну консистенцію і 
форму пластин або пластів різної товщини. 

Формування та упаковка дріжджів. 
Пластини дріжджів від вакуум-фільтрів або фільтр-пресів транспортером 

подають у бункер 17 формовочно-пакувального автомата 18, де вони формуются в 
бруски різної маси і упаковуються в спеціальну етикетковий папір. 



Сушіння та упаковка сушеної продукції. 
На деяких дріжджових заводах пресовані дріжджі, минаючи формовку, 

направляють в сушильні агрегати (сушарки), де їм надають форму вермішелі, 
подрібнюють і потім висушують. Сушені дріжджі мають форму гранул. p> 
Висушені дріжджі упаковують вручну в крафт-мішки з поліетиленовим 
вкладишем, або в ящики з подпергаментной папером або розфасовують на 
спеціальних машинах в герметичну упаковку - бляшані банки. 

 
 

4.2 Способи культивування і показники процесу 
При вирощуванні дріжджів застосовують способи, що розрізняються 

режимом подачі поживних речовин, повітря і тривалістю процесу. При цьому 
розрізняють беспріточний, повітряно-припливне повітряно-проточний способи. 

Беспріточний спосіб культивування застосовується при отриманні маткових 
дріжджів. За цим способом всі поживні речовини у воду подають відразу при 
завантаженні апарату. Повітря при цьому або не подають зовсім, або подають 
періодично, або невелику кількість на протязі всього періоду культивування. 

Повітряно-припливним називається спосіб, при якому дріжджі вирощують з 
постійною подачею повітря і поступовим припливом живильним середовища в 
дрожжерастільний апарат. Такий режим називається періодичним. Його зазвичай 
використовують пі отриманні останніх стадій матковий дріжджів, а також 
товарних дріжджів. 

Повітряно-проточним називається спосіб, при якому дріжджі вирощують з 
постійною подачею повітря і одночасним припливом живильним середовища в 
дрожжерастільний апарат і відтоком культурального середовища з дріжджами в 
відбірний. При цьому протягом 6-7 годин дріжджі накопичуються в 
дрожжерастільний апараті - цей період називається накопичувальним. Через 6-7 
годині починається відтік середовища з дріжджами з дрожжерастільний апарату в 
відбірний апарат - отточное період, або відбірковий, який триває 20-30 годин і 
більше - подовжений або безперервний режим. 

Накопичувальний період протікає в основному в дрожжерастільний апараті, 
куди безперервно подається живильне середовище і повітря. При цьому 
дріжджові клітини так само, як і при періодичному способі, проходять лагфазу і 
фазу логарифмічного росту, яка триває безперервно. У перші години 
спостерігається синхронне отпочковиваніе дочірніх клітин з невисоким 
коефіцієнтом годинного приросту (1,08-1,10), потім приріст збільшується і до 5-го 
і 6-му години коефіцієнт годинного приросту досягає величини приросту досягає 
величини 1,20-1,25. в культуральному середовищі пі цьому накопичується 
максимально можливе кількість дріжджів, так звана В«робоча біомасаВ», після 
чого починається період безперервного розмноження, або відбірний період. 

У цей період в основному дрожжерастільний апараті клітини перебувають у 
стадії логарифмічного росту і встановлюється постійне співвідношення клітин за 
величиною і ферментативної активності. Кількість великих клітин становить 20%, 
середніх 55% і дрібних не більше 25-30%. Відбірний період може тривати 
нескінченно довго при дотриманні наступних умов: 

- забезпечення дріжджових клітин необхідними поживними і ростовими 
речовинами, а також киснем в достатній кількості; 



- безперервний виведення з дрожжерастільний апарату продуктів обміну 
(метаболізму) клітин, гальмують їх зростання і розмноження; 

- безперервний відбір з основного дрожжерастільний апарату приростає 
біомаси. 

Стаціонарна фаза розвитку дріжджів у безперервному процесі настає лише у 
відбірковому апараті, куди поживні речовини не надходять і звідки безперервно 
відбирається приростає біомаса. 

Таким чином, вирощувані в основному апараті дріжджі характеризуються 
активністю ферментних систем, тобто здатність до активного росту і 
розмноженню з постійною, встановленої для даного апарату і сировини, що 
переробляється швидкістю. Від правильного ведення цього процесу в 
відбірковому апараті засвистить в основному якість дріжджів. 

 
4.3 Основні розраховуються показники 

Вихід дріжджів 
Основним показником ефективності матеріальних витрат і дріжджової 

промисловості є вихід дріжджів. Під виходом дріжджів розуміють кількість 
дріжджів, віднесене до переробленої мелясі і виражене у відсотках. Вихід 
дріжджів У розраховують за формулою: 

 
В = Д * 100/М 

 
де Д - кількість отриманих дріжджів, кг; М - кількість витраченої меляси, кг. 
 
Вихід дріжджів на різних заводах різний і залежить від конструкції 

обладнання, технологічної схеми, якості сировини і матеріалів, постачання 
електроенергією, водою, парою і т. д. 

Розрахунок витрати меляси на 1 т дріжджів 
На дріжджових заводах при розрахунку витрати меляси з вмістом 46% цукру 

за основу беруть вихід і вироблення дріжджів, які заплановані вищестоящою 
організацією в залежності від технічного стану підприємства і його потужності. 

Витрата меляси М по заводу, а також по кожній стадії розраховують за 
формулою 

 
М = Д * 100/В 

 
де Д - кількість дріжджів, кг; В - вихід дріжджів,%. 
 

5. Сировина і допоміжні матеріали при виробництві дріжджів 
5.1 Основна сировина 

Основним джерелом поживних речовин для дріжджів є бурякова меляса, що 
представляє собою густу сиропоподібну рідина. 

Характеристика меляси 
До складу меляси входять цукру (вуглеводи), несахара і вода. Основною 

частиною вуглеводів меляси є сахароза С12Н22О11, кількість якої коливається в 
межах 40-50% в окремих випадках 54-56%. Крім сахарози в мелясі міститься 
інвертний цукор і рафінозі. Інвертний цукор (суміш глюкози С6Н12О6 і фруктози 



С6Н12О6) меляси частково надходить з буряків, де він міститься в кількості 0,1-
0,2%. Зміст инвертного цукру значно збільшується в підгниле та замороженої 
буряках. Значна я частина инвертного цукру утворюється в результаті 
гідролітичного розщеплення цукру в процесі цукроваріння. 

Продукти інверсії - глюкоза і фруктоза - знижують вміст сахарози і 
погіршують якість меляси, так як в процесі цукроваріння вони перетворюються на 
кислоти і фарбувальні речовини. Рафіноза знаходиться в буряку в кількості 0,01-
0,03%. Вона стійка до високих температур і дії лугів при виробництві цукру, тому 
повністю переходить в мелясу і її зміст досягає іноді 2%. Рафіноза С18Н32О16 
являє собою трісахаріди, складається з галактози, фруктози і глюкози. 

У дріжджовому виробництві вміст вуглеводів в мелясі враховують за сумою 
зброджуваний цукрів, яка представляє собою загальне кількість сахарози, 
инвертного цукру і 1/3 рафінози. 

несахаров меляси складаються з органічних і неорганічних речовин. 
Неорганічні речовини містять вуглекислі, сірчанокислі, хлористі, азотнокислі і в 
малій кількості фосфорнокислиє солі калію, натрію, кальцію, магнію, заліза, 
амонію. 

Загальна кількість неорганічних речовин визначають за складом золи, яке 
коливається залежно від грунтових і кліматичних умов вирощування буряків. 

При вирощуванні хлібопекарських дріжджів велике значення для 
накопичення біомаси має не тільки абсолютна вміст золи, а й співвідношення 
зольних речовин і цукрів. Так, у повноцінній мелясі на кожні 100 г вуглеводів має 
припадати не менше 15 г золи, або 8-10% по відношенню до мелясі. p> До складу 
органічних несахаров меляси входять азотовмісні і безазотистих сполуки. 
Азотомісткі речовини складаються з продуктів розпаду білків - амінокислот, 
амідів і амонійного азоту, засвоюваних дріжджами. Велика частина азоту є азотом 
бетаїну, який дріжджами не засвоюється. 

Безазотисті речовини складаються з органічних кислот щавлевої, янтарної, 
глутарової та ін), летких органічних кислот (оцтової, мурашиної, масляної, 
пропіонової), а також з карамелей - продуктів конденсації вуглеводів, що 
утворилися під впливом високих температур в процесі отримання цукру. 

Вода в мелясі міститься у вільному і у зв'язаному стані в кількості близько 
20%. Крім того, в мелясі маються ростові речовини - біотин, пантотенова кислота, 
інозит, аневрін, рибофлавін, піридоксин, нікотинова і фолієва кислоти і 
мікроелементи: кобальт (Со), бор (В), залізо (Ре), мед (Сu) марганець (Мn), 
молібден (Мо). цинк (Zn). 

Велику роль у розвитку дріжджів грає реакція (рН) меляси і наявність в ній 
шкідливих домішок. Повноцінної меласою вважається меляса нейтральна, 
слабощелочная (рН 7,1-8,5) і слабокисла (рН 6,3-6.9). Кисла меляса (рН нижче 6,5) 
не придатна для тривалого зберігання. Наявність великої кількості фарбувальних 
речовин в мелясі гальмує зростання дріжджів і погіршує їх якість. 

Вміст у мелясі таких шкідливих домішок, як сірчистий ангідрид і летючі 
кислоти, в даний час не має настільки великого значення, як раніше, оскільки за 
останні роки меляси з підвищеним зміст сірчистого ангідриду практично зовсім 
не зустрічаються, а більша частина летючих кислот знаходиться в мелясі в 
зв'язаному стані у вигляді солей, значно менш шкідливих для дріжджів. 



Мелясу, що надходить на дріжджові заводи, можна розділити, на три основні 
групи: 

- меляса нормальна, відповідна встановленій нормі; 
- неповноцінна меляса, що містить недостатня кількість речовин, необхідних 

для нормального росту дріжджів; 
- дефектна меляса, змісту шкідливі домішки, які гальмують зростання 

дріжджів (летючі кислоти, сірчистий ангідрид, активні нітрітообразующіе 
бактерії), меляса з підвищеною кольоровістю. 

Нормальна меляса переробляється в дріжджовому виробництві по прийнятим 
технологічним режимам без нормалізації складу, тобто в основному без 
додавання активаторів росту і калійного живлення. 

Вплив складу меляси на накопичення біомаси та якість дріжджів 
При вирощуванні дріжджів на мелясі важливо знати кількість в ній азоту, 

засвоюваного зростаючими клітинами кількість ростових і зольних речовин. 
Азотисті речовини. Меляса, що містить недостатнє кількість азотистих 

речовин, є неповноцінним сировиною для виробництва дріжджів критерієм 
оцінки придатності меляси для виробництва є зміст легкозасвоюваного азот у 
амінокислот. У мелясі міститься 17 амінокислот, при цьому переважають 
аспарагінова і глютамінова, що прискорюють ріст дріжджів. 

Ростові речовини (біотин). Для нормального розвитку дріжджів обов'язково 
потрібна наявність в середовищі речовин, що стимулюють накопичення біомаси 
(Біотину, інозиту і пантотенової кислоти). Всі ці ростові речовини містяться у 
буряковій мелясі в наступних кількостях (мкг/кг): інозит 5770 000-8 000 000, 
пантотенова кислота 50 000-110 000, біотин 40-140. При цьому кількість інозиту і 
пантотенової кислоти зазвичай відповідає або трохи перевищує то кількість, яка 
необхідна для швидкого накопичення біомаси з високим виходом готової 
продукції на одиницю сировини. Зміст же біотину навіть у меляси. хорошої якості 
зазвичай не досягає необхідної норми (200-250 мкг/кг). Тому при оцінці 
придатності бурякової меляси зміст біотину є дуже важливим показником. 

Зміст біотину в мелясі, що надходить на дріжджові заводи, коливається в 
широких межах - від 40-140 мкг/кг і в середньому становить 83 мкг/кг, причому 
партії меляси з вищим вмістом біотину (115-140 мкг/кг) зустрічаються рідко. 
Таким чином, за змістом біотину бурякова меляса не задовольняє вимогам 
сучасного дріжджового виробництва. 

Дріжджі, вирощені на середовищах з недоліком біотину, володіють слабкою 
ферментної системою, і тому їх зростання сповільнюється. Дріжджі, багаті 
біотином, підготовлені до швидкого розмноження, так як біотин полегшує 
засвоєння ними неорганічного азоту з середовища і цим сприяє утворенню 
білкових речовин в дріжджовий клітці. Такі дріжджі містять готові ферментні 
системи, активною групою яких є біотин. 

Зольні речовини (калій). Нормалізація складу меляси в результаті додавання 
різних джерел біотину волає значне прискорення зростання дріжджів. Однак при 
переробці деяких партій меляси спостерігається зниження стійкості готової 
продукції, що походить від недостатнього вмісту калію в мелясі. При цьому 
живлення порушується - в дріжджову клітину в процесі росту не надходять зольні 
елементи. А тим часом у складі золи дріжджової клітини калію міститься 23-40%. 



Калій може перебувати в мелясі не тільки у вільному, а й у зв'язаному стані, 
тому він не весь бере участь в обмінних реакціях при вирощуванні дріжджів. 

Присутність іонів калію в мелассного середовищі потрібно для прояви 
активності багатьох ферментів, які беруть участь у окислювально-відновних 
реакціях і беруть активну участь у процесі росту і розмноження дріжджів. 

З практики роботи дріжджових заводів відомо, що на меляси з низьким 
вмістом калію ріст і розмноження дріжджових клітин відхиляється від норми: 
сповільнюються новоутворення клітин, з'являються дріжджові клітини з двома-
трьома бруньками. При цьому знижується вироблення дріжджів і в Зрештою 
скорочується їх вихід. 

 
5.2 Допоміжні матеріали 
У культуральну середу для активного зростання дріжджів необхідно 

додавати азот, фосфор, калій, магній, ростові речовини, а також питну воду і 
повітря. 

Сірчана кислота H 2 SO 4 застосовується для підкріплення мелассного 
розчину при посвітлінні, для регулювання рН культуральної середовища в процесі 
вирощування дріжджів і для очищення від бактеріальної інфекції засевной 
дріжджів. У дріжджовому виробництві застосовують сірчану кислоту технічну 
контактну поліпшену (ГОСТ 2184-67) і акумуляторну (ГОСТ 667-73) з вмістом 
моногідрату 92,5-94,0%, миш'яку не більше 0,0001%. 

Піногасники застосовуються для гасіння піни, яка утворюється у процесі 
вирощування дріжджів в дрожжерастільний апаратах. У дріжджовому 
виробництві зазвичай для гасіння піни застосовують технічну олеїнову кислоту 
марок А і Б (ГОСТ 7580-55), яка містить не менше 95% жирних кислот у 
безводний продукт, не більше 0,5% вологи і має температуру застигання не 
більше 10-16 В° С. 

Дезінфікуючі речовини: хлорне вапно, натр їдкий технічний, сода 
кальцинована, формалін, молочна кислота, кислота борна, перекис водню, 
фурацилін, сульфанол і т.д. 

Борна кислота Н3ВО3 у вигляді безбарвних блискучих кристалів або 
кристалічного порошку білого кольору, повністю розчинних у воді, містить не 
менше 99,0-99,8% борної кислоти (ГОСТ 9656-75). Застосовується разом з 
молочною кислотою для обробки засевной дріжджів і для придушення 
мікрофлори мелассного розчину, так як суміш зазначених кислот має більшу 
антибактеріальної активністю, ніж при використанні кожної кислоти окремо. 

Перекис водню (водний розчин Н 2 О,) - безбарвна прозора рідина з вмістом 
27,5-40% перекису водню (ГОСТ 177-71). Має антибактеріальну активність і 
застосовується для придушення росту бактерій в засевной дріжджах. 

Повітря. У дріжджовому виробництві для аерації що бродить рідини 
використовується велика кількість повітря, який може містити значну кількість 
мікроорганізмів (до декількох тисяч в 1 м 3 ). У зв'язку з цим забір повітря 
повинен проводитися вище коника даху заводу. Повітря необхідно очищати 
фільтрами і охолоджувати. Недостатнє очищення повітря, що подається на 
виробництво, може з'явитися причиною збільшення чисельності бактерій в 
культуральній рідині. 



Повітря виробничих приміщень, зазвичай Обсемененность бактеріями і 
дріжджовими клітинами, служить причиною потрапляння мікроорганізмів у 
виробничі середовища і готову продукцію. 
  



ТЕХНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД 
ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ 

 
Овочі, фрукти, ягоди вживають як в сирому вигляді, так і після кулінарної 

обробки. Вони є важливим джерелом вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин. 
Щоб продовжити сезон їх вживання, ці продукти зберігають в особливих умовах 
або консервують тим чи іншим способом.  

Білки входять до складу всіх плодів, відіграють значну роль при їх зберіганні 
і переробці завдяки своїм властивостям: зв'язують воду, внаслідок чого продукція 
менше в'яне; піддаються денатурації при високих та низьких (мінусових) 
температурах, що треба враховувати при консервуванні; старіють у процесі 
зберігання, що зменшує їх гідрофільність; розщеплюються, що супроводжується 
появою простих продуктів, наприклад при самозігріванні зеленого горошку 
утворюється сірководень, який призводить до появи чорного осаду в 
консервованому зеленому горошку.  

Найбільшим вмістом запасних білків характеризується зелений горошок – в 
середньому 5,0%, в овочевій квасолі вміст білку складає 4,0%, в шпинаті – 2,9%, в 
цвітній капусті – 2,5%, в картоплі – 2,0%, томатах – 0,6%. Ще менше білків у 
більшості плодів, хоча деякі плоди містять білків не менше, ніж в овочі. Так, в 
маслині міститься в середньому 7% білків, ожині – 2%, бананах – 1,5%.  

Картопля, незважаючи на невисокий вміст білку, як джерело азотистих 
речовин має більш суттєве значення через значне її споживання, яке в середньому 
складає 330 г в день, таким чином з даним видом продукту задовольняється 6...8% 
загальної добової потреби людини в білку. Кількість білкового азоту в бульбах 
картоплі в 1,5...2,5 рази більше, ніж небілкового, тоді як в овочах і плодах, 
навпаки – менше 50% (наприклад, в капусті 40%, винограді 7%). Небілковий азот 
картоплі представлений амінним і нітратним азотом з аміаком, які від загального 
азоту в бульбах складають18...31 і 10...15% відповідно. Сорти картоплі в більшій 
мірі відрізняються вмістом небілкового азоту, ніж білкового, і перш за все за 
кількістю вільних амінокислот. Середи них переважають аланін, лізин, гістидин, 
глутамінова кислота і фенілаланін.  

Білки картоплі є біологічно цінними, так як містять всі незамінні 
амінокислоти. Білок туберин містить усі амінокислоти, у тому числі і незамінні. 
Туберин за вмістом незамінних амінокислот, за виключення триптофану, 
перевершує білок пшениці, наближаючись за складом до білку сої і яєчного білку. 
В порівнянні з білком курячого яйця біологічна цінність білків картоплі складає 
85%, а в порівнянні з ідеальним білком – 70%. Першими лімітуючими 
амінокислотами білків картоплі є метіонін і цистеїн, другою – лейцин. Усі білки 
картоплі можуть бути розділені на 2 основних фракції: глобуліни (солерозчинні) і 
водорозчинний альбуміни, в співвідношенні 7:3.  



Серед овочевих культур великим вмістом білку відрізняються зелений 
горошок (28,3 – 31,9) і цукрова кукурудза (10,4 – 14,9 % в перерахунку на суху 
масу).  

Основну частку білків зеленого горошку складають глобуліни (біцилін і 
легулін), кукурудзи – спирторозчинний зеїн. Крім того білки зеленого горошку 
відрізняються високим вмістом альбуміну, який в 2-3 рази вищий, ніж в зрілому 
горосі гладкозернових сортів. У молочно-восковій стадії стиглості білки горошку 
містять в 2,5...3 рази менше глютелінів, ніж за повної стиглості.  

В порівнянні із зерновою кукурудзою овочева кукурудза містить значно 
більше альбуміну, глобуліну і менше розчинних білків. Вміст зеїну складає 
21,1...37,2% від загального білку, що значно менше, ніж в кукурудзі інших 
ботанічних груп (41...58%). Щодо амінокислотного складу , то значну частку 
амінокислот горошку складає лейцин з ізолейцином (15,4% від загальної 
кількості), фенілаланін (7,1%), валін з метіоніном (5,2%), аргінін (10,5%) і треонін 
(5,2%). Для білків цукрової кукурудзи характерний високий вміст лейцину і 
ізолейцину – 15,1%, аргініну – 12,4%, глутамінової кислоти – 17,3%, аланіну, 
гліцину, серину – 9,0%, гістидину – 4,2%, лізину – 1,1%. Високий вміст в 
зеленому горошку і цукровій кукурудзі лізину і аргініну пояснюється підвищеною 
кількістю альбуміну, а в кукурудзі – зниженим вмістом неповноцінного зеїну.  

За різних температурних обробок білки обох культур поводяться по-різному. 
Нагрівання зеленого горошку впродовж 1 хв. у воді за 98...100˚C зменшує 
розчинність глобулінів на 80%, альбумінів – на 24% і збільшує кількість 
лугорозчинної фракції (на 61%).  

Заморожування за температури 30...196˚С істотно не впливає на розчинність і 
компонентний склад білків.  

Азотисті речовини овочів, фруктів і ягід мають суттєве значення для 
формування споживчих і органолептичних властивостей цих продуктів (смаку, 
аромату, кольору і консистенції), стійкості їх під час зберігання і збереженні 
вітамінів. Так, вільні амінокислоти беруть участь в реакціях, пов’язаних з 
утворенням аромату (реакції Майяра); нітрати, навпаки, в надмірній кількості 
погіршують стійкість під час зберігання, а дія, наприклад, пектолітичних 
ферментів в кінці дозрівання плодів зумовлює їх розм’якшення. Деякі із азотистих 
речовин виконують функції протеаз і амілаз. Ферменти у складі азотовмісних 
речовин овочів, фруктів і ягід утворюють незначну їх частину, проте, їх роль у 
дозріванні і зберіганні рослинної сировини величезна. Збереження овочів і 
фруктів в основному залежить від активності ферментів, що беруть участь в 
диханні.  

У бульбах картоплі, насінні японської редиски, коренях турнепсу, зеленому 
горошку, томатах містяться білки-інгібітори тваринних протеїназ, в першу чергу 
трипсину і хімотрипсину. За вмістом інгібіторів соковита рослинна сировина 
займає третє місце після бобових і злакових. Інгібітор хімотрипсину картоплі 



відноситься до "аргінінового" типу, тобто в ділянці, яка вступає у взаємодію з 
активним центром ферменту, міститься аргінін. Окрім інгібіторів трипсину і 
хімотрипсину в картоплі виявлені поліпептиди, що діють як інгібітори 
карбоксипептидази А і Б.  

 
Вуглеводи. Овочі, фрукти, ягоди є важливим джерелом вуглеводів в 

харчуванні. Вони містять як легкозасвоювані цукри (глюкоза, фруктоза, сахароза, 
крохмаль), так і харчові волокна (клітковину, пектин). В картоплі переважає 
крохмаль, в буряках – сахароза, в ягодах – глюкоза або фруктоза. Вуглеводи та їх 
метаболіти беруть участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот та інших 
речовин. У рослинних клітинах вуглеводи поширені у вигляді клітковини та 
напівклітковини, крохмалю, моно- та дисахаридів, пектинових речовин, глікогену, 
органічних кислот. Міцність клітини, а отже, плода залежить від вмісту 
клітковини, товщини клітинних оболонок, розвиненості покривних тканин. Тому 
чим більше плід містить клітковини, тим менше травмується і має кращу 
лежкість. Цукри у тканинах розподіляються нерівномірно. Як правило, їх більше у 
тканинах, що знаходилися із сонячного боку, та по їх периферії. У плодах цукор 
використовується при їх зберіганні на дихання, причому економне його 
використання корелює з тривалим зберіганням плодів. У процесі зберігання 
плодів сахароза також використовується для дихання, розкладаючись на 
моносахариди.  

У практиці переробки плодів та овочів використовують або враховують такі 
властивості цукрів: здатність зброджуватись дріжджами (виноробство) та 
молочнокислими бактеріями (утворення молочної кислоти при квашенні та 
солінні овочів і плодів); гігроскопічність сахаридів (сушені ягоди і фрукти 
потребують герметичного зберігання); висока гігроскопічність фруктози (ця 
властивість використовується у харчовій промисловості як позитивне явище — 
вироби з фруктозою не так швидко черствіють), взаємодія моноцукрів при 
температурі вище ЗО °С з амінокислотами з утворенням темнозабарвлених 
речовин — меланоїдів, наявність яких небажана при виготовленні виробів з 
картоплі та інших крохмалоносіїв; розкладання сахарози під дією ферментів на 
моносахариди (в кондитерському виробництві інверсію проводять для 
підвищення солодкості продукції), карамелізація (недостатня кількість кислот) 
при сильному та тривалому нагріванні, коли моносахариди перетворюються на 
ангідриди з гірким смаком і коричневим забарвленням.  

Крохмаль картоплі складається з амілози та амілопектину. Вміст останнього 
понад 75 %. У воді амілопектин не розчиняється, а набухає, утворюючи гель, тоді 
як амілоза у воді розчиняється, утворюючи колоїдний розчин. Ця властивість 
крохмалю використовується у багатьох виробництвах. У недозрілих овочах та 
фруктах крохмалю більше, ніж у зрілих, тому що він перетворюється на цукри.  



Овочі та фрукти багаті на харчові волокна. Вміст харчових волокон в них 
неоднаковий та залежить від виду рослини, різноманітності сортів, віку та ступеня 
зрілості. Середня кількість (1 – 1,9 г/100 г продукту) їх міститься у моркві, 
солодкому перці, петрушці, редисі, гарбузах, дині, чорносливі, лимоні, 
апельсинах. Значний вміст (2 – 3 г/100 г продукту) виявлений у часнику, 
журавлині, червоній та чорній смородині, чорноплідній горобині. Більш як 3 г/100 
г продукту харчових волокон міститься в кропі, куразі, полуниці, малині (4,5 
г/100 г). Структурними елементами харчових волокон фруктів та овочів є 
пектини, целюлоза і незначна кількість геміцелюлозних компонентів. Вміст 
пектинових речовин в рослинних продуктах, в залежності від виду рослин, сорту, 
умов вирощування та ступеня зрілості може досягати 40 % на суху речовину.  

Продукти переробки плодів та овочів – пюре, порошки, концентрати 
харчових волокон, чисті препарати переважно використовують для виготовлення 
харчових продуктів функціонального призначення.  

Овочеві та фруктові пюре зазвичай застосовуються як смакова добавка. 
Однак є дані про використання пюре дайкону і гарбуза не лише для покращення 
органолептичних показників хлібобулочних виробів, а й для збагачення їх 
харчовими волокнами. Пюре із коренеплодів дайкону – джерело пектинових 
речовин, клітковини, вітамінів групи В, мінеральних речовин – К, Са, Р, Fe. В 
м’якоті гарбуза міститься 4 – 23 % целюлози і геміцелюлоз; 0,3 – 1,4 % пектинів. 
Внесення цих продуктів в рецептуру хлібобулочних виробів сприяє зниженню їх 
енергетичної цінності.  

Співробітниками МДУХП розроблено спосіб отримання порошкових 
функціональних пектиновмісних продуктів із коренеплодів і листяної маси 
молодого столового буряка. Співвідношення білка і вуглеводів в них становить 
1:3…4. Порошкові продукти з буряка містять 17,48 – 19,95 % пектину; 24,52 – 
25,05 % целюлози; 4,29 – 4,42 % геміцелюлоз; 1,75 – 1,81 % лігніну, а також в 
склад даних продуктів входить значна кількість бета-каротину. В НУХТ 
розроблено технології виготовлення пектиновмісних порошків з бурякового жому 
з високим вмістом пектину і харчових волокон (23 % і 57 %) та з яблучних 
вичавок. У яблучному порошку вміст пектину становить 16,6 %, нерозчинних 
харчових волокон – 51 %, що дещо менше, ніж в буряковому. Дані порошки 
науковці рекомендують використовувати як збагачувачі для хлібопекарських 
виробів оздоровчої дії.  

Вченими УП «Унитехпром БГУ» розроблені та розробляються порошкові 
фітокомпозиції на основі яблук, моркви, буряка, висівок, ламінарії, топінамбура, 
цикорію («Янтарь», «Нектар», «Дар природи» та ін.).  

Плодові та овочеві порошки традиційно використовують у виготовленні 
виробів з сортового пшеничного борошна. В літературі висвітлена їх дія на якість 
тіста, ведення технологічного процесу та на якість хлібопекарських, макаронних і 
кондитерських виробів. Відмічено, що додавання даних порошків знижує 



калорійність виробів, збагачує харчовими волокнами і вітамінами, надає їм 
лікувально-профілактичних властивостей та нового смаку.  

Значну кількість харчових волокон містять відходи переробки цитрусових 
культур (шкірка та вичавки). Дослідження хімічного складу шкірок цитрусових 
показало значний вміст в них структурних полісахаридів – пектинових речовин, 
геміцелюлоз, целюлоз, а також мінеральних і азотистих речовин, вітамінів, 
органічних кислот та інших сполук. Специфічністю харчових волокон цитрусових 
є значний вміст протопектину (24,0 % – 28,7 %), що зумовлює його значні 
сорбційні властивості.  

За даними ряду авторів, джерелом харчових волокон є коріння скорцонери, 
цикорію, бульби топінамбуру, артишок. Від інших овочів вони відрізняються 
високим вмістом полісахариду поліфруктозного типу – інуліну. Наприклад, 
корінь скорцонери поряд з 3,7 % пектину, 1,8 % клітковини містить 11,8 % 
інуліну. До складу топінамбуру входить 16 – 18 % інуліну. Лікувальну дію даної 
сировини, крім харчових волокон, зумовлюють біологічно активні речовини, що 
входять до їх складу – вітаміни, мінеральні речовини: кремній, фосфор, залізо, 
калій, калій, кальцій, магній, натрій та амінокислоти. При виготовленні 
функціональних продуктів харчування з топінамбуру, скорцонери 
використовують порошки, сироп, пюре, а також концентрати.  

Так, Е.В. Жирковою з співавторами розроблено інулін-пектиновий 
концентрат (ІПК) з коріння скорцонери, до складу якого входить 64,6 % інуліну і 
14,7 % пектину, що значно більше, ніж у аналогічному порошку сублімаційного 
сушіння (ППС) – відповідно 39,5 % і 15,9 %. Автори пропонують 
використовувати ІПК з коріння скорцонери при виробництві хліба в кількості 3 % 
і порошок сублімаційного сушіння – 5 % до маси борошна. При цьому кількість 
незасвоюваних вуглеводів у хлібі зростає на 2,5 – 3,1 %, поряд з цим хліб 
збагачується мінеральними речовинами.  

Концентрати харчових волокон отримують із відходів переробки плодів 
цитрусових культур, буряку, виноградних вичавок, трави люцерни та ін. В своєму 
складі вони містять целюлозу, геміцелюлози, пектинові речовини, лігнін, значна 
сорбційна властивість яких дає можливість зв’язувати не тільки радіонукліди, а й 
інші екологічно шкідливі речовини.  

В Національному університеті харчових технологій Л.Ю. Арсеньєвою, О.В. 
Борисенко досліджено [4, 25] хімічний склад і технологічні властивості вівсяного 
(ВКХВ), яблучного (ЯКХВ) та бурякового (БКХВ) концентратів харчових 
волокон та обґрунтована доцільність використання їх у виробництві житньо-
пшеничного хліба для створення функціональних хлібобулочних виробів.  

Пектинові речовини у плодах та овочах містяться у вигляді нерозчинного 
протопектину та розчинних пектину і пектинової кислоти. Протопектин міститься 
в стінках клітин та міжклітинниках і розчиняється під дією високих температур. 
Пектин і пектинова кислота у клітинному соці взаємодіють з важкими металами. 



Високий вміст протопектину свідчить про потенціальні можливості плодів 
зберігатися, тобто сприяє збереженню тканиною тургору, підвищує стійкість 
плодів при зберіганні. Високий вміст пектинових речовин у зерняткових 
спостерігається у період технічної стиглості. Під час зберігання протопектин 
перетворюється на пектин, знижуючи міцність клітин та їх зв'язаність. У стадії 
повної фізіологічної стиглості плодоовочевих культур протопектину немає. У 
процесі консервування плодів та овочів можуть виявлятись такі властивості 
пектинових речовин: у воді пектин під дією ферменту пектинази розщеплюється 
до галактуронових кислот, тому продукцію замочувати у воді на тривалий час не 
можна; пектинові речовини в присутності цукру та кислот утворюють 
драглеподібні речовини, якщо молекула пектину має розміри не менше 0,2 мкм; 
пектин з кальцієм утворює нерозчинні пектати, що використовується для 
зміцнення шкірки плодів помідорів та ягід суниці (як правило, добавляють розчин 
хлориду кальцію); при високій кислотності пектинові речовини руйнуються, тому 
при виготовленні консервів кислотність продукції знижують добавлянням соди 
або підвищенням концентрації цукру; для збереження пектинових речовин 
консервувати продукцію слід при температурі не вище 90 °С або виготовляти 
«сирі» джеми, забезпечуючи збереженість продукції високою концентрацією 
цукру або кислоти.  

Пектинові речовини входять до числа основних компонентів рослин і 
водоростей. Загальною ознакою пектинових речовин є основний ланцюг 
полігалактуронової кислоти. Однією з найважливіших властивостей пектинових 
речовин є комплексоутворювальна здатність, що ґрунтується на взаємодії 
молекули пектину з іонами важких металів і радіонуклідів. Це дає основу 
рекомендувати пектин для включення в раціон харчування осіб, що знаходяться в 
середовищі, забрудненому радіонуклідами, і що мають контакт з важкими 
металами. Профілактична норма пектину, затверджена ВООЗ, складає 2...4 г на 
добу; для осіб, працюючих в несприятливих умовах, складає 8...10 г на добу.  

Пектин має лікувальні властивості і застосовується у випадку розладів 
травного тракту (гастроентерити, діарея), зменшує втрату води організмом, 
скорочує згортання крові, зв'язує багато отрут, уповільнює виділення з організму 
аскорбінової кислоти, інсуліну, антибіотиків, знижує вміст холестерину в крові, 
впливає на обмін жовчних кислот, має анафілактичну дію, зумовлює 
пролонговану дія багатьох лікарських речовин. Пектин зв'язує стронцій, кобальт, 
радіоактивні ізотопи. Велика частина пектинів не перетравлюється і не 
всмоктується організмом, а виводиться з нього разом з шкідливими речовинами. 
Пектини покращують травлення, знижують процеси гниття в кишечнику і 
виводять отруйні продукти обміну, що утворюються в самому організмі; 
сприяють виробленню в кишечнику вітамінів групи В, особливо В12, 
життєдіяльності і зростанню корисних мікроорганізмів в кишечнику, виведенню 
зайвої кількості холестерину.  



Пектин яблук затримує розмноження грипозного вірусу "А", зменшує 
наслідки ртутного і свинцевого отруєння, сприяє виведенню свинцю з кісткової 
тканини. Пектин у відносно великих кількостях міститься в овочах (0,4...0,6%), 
фруктах (від 0,4% у вишнях до 1% в яблуках, але особливо багато в шкірці – від 
1,5% в яблучній до 30% в цитрусовій) і ягодах (від 0,6% у винограді до 1...2% в 
чорній смородині), а також в суниці, журавлині, апельсинах, калині та ін.  

У промислових масштабах пектин отримують з буряка, віджатих лимонів, 
яблук і інших продуктів. Він широко використовується в харчовій промисловості 
для виробництва джемів, зефіру, мармеладу, повидла.  

У ламінарії є присутньою альгінова кислота – аналог пектиновій кислоті. 
Вона складається із залишків D-мануронової і D-гулуронової кислот, з'єднаних β-
глікозидними зв'язками. У водоростях альгінова кислота присутня у вигляді солей 
кальцію, магнію, натрію і т.д. і складає до 30% сухої маси водоростей.  

 
Лігніни є безвуглеводними речовинами клітинної оболонки, що складаються 

з полімерів ароматичних спиртів. Лігніни в людському організмі здатні зв'язувати 
солі жовчної кислоти і інші органічні речовини, а також уповільнювати або 
порушувати абсорбцію харчових речовин в товстому кишечнику. Багато лігніну 
мітиться в шкірочці кабачків.  

 
Органічні кислоти — одні з найважливіших речовин у хімічному складі 

плодів та овочів. У зрілих плодах зерняткових та кісточкових переважає яблучна 
кислота, а в недозрілих — янтарна. Великий вміст яблучної кислоти в кизилі, 
горобині, помідорах. Лимонна кислота переважає в ягодах смородини, малини, 
суниць, журавлини, ожини, в цитрусових, а винна — у винограді та абрикосах. У 
молодих листках шпинату, щавлю, ревеню містяться яблучна та лимонна кислоти, 
а в старих — щавлева. Як правило, органічні кислоти витрачаються у процесі 
дихання. Під час зберігання зерняткових плодів вміст кислот знижується і це 
часто є ознакою настання того чи іншого ступеня стиглості. Кислоти, як і цукри, 
добре розчиняються у воді. Вміст кислот є показником смакової гами продуктів 
консервування, тому поряд із вмістом цукрів органічні кислоти є показником при 
розрахунках для визначення рецептури консервів та у виноробстві. Вміст 
органічних кислот враховують при визначенні режиму стерилізації: чим він 
більший, тим нижча температура стерилізації. При виготовленні консервів 
біохімічним способом потрібно знати оптимальне значення рН, за якого ферменти 
активно взаємодіють: для амілози рН дорівнює 4,9 - 5,2, для тирозинази 6,5 - 8, 
пектази 4,3, мальтази дріжджів 6,1 - 6,8.  

Глікозиди — сполуки вуглеводнів із спиртами, альдегідами, фенолами, 
сірчистими чи азотистими сполуками. Містяться переважно у шкірочці і 
зумовлюють колір та аромат плодів і овочів. Багато глікозидів токсичні для 
мікрофлори, наприклад, позеленіла (соланіну > 15 мг) картопля рідше уражується 



хворобами. Під дією кислот глікозиди розщеплюються на цукор та аглюкон. 
Серед глікозидів в овочах і плодах містяться переважно: аллілпропілдисульфіт (в 
цибулі 0,01 - 0,02 %), соланін (у плодах родини пасльонових — баклажанах, 
помідорах, особливо недозрілих, та в позеленілих бульбах картоплі), амигдалін (в 
насінинах кісточкових, особливо гіркого мигдалю — 2 - 8 %, абрикоса — 0,5 %). 
Амигдалін — це сполука дисахариду гентібіози з аглюконом, який під впливом 
ферменту емульсину розщеплюється на синильну кислоту та бензойний альдегід. 
У брусниці та журавлині міститься вакцинін, аглюконом якого є бен-До 
глікозидів належать також фенольні речовини — антоціани, катехіни, 
лейкоантоціани, флавоноли, які крім асептичних властивостей надають плодам 
забарвлення, зумовлюють Р-вітамінну цінність та смакові властивості. Зокрема, 
жовте забарвлення шкірки та м'якоті плодів пов'язане із вмістом кверцетину 
(лушпиння цибулі), геспередину (шкірки цитрусових). Червоного та фіолетового 
забарвлення плодам надають антоціани, розчинені в клітинному соці. Залежно від 
рН середовища колір їх змінюється — у кислому переважає червоний, а в 
лужному — синьо-фіолетовий.  

Вміст металів у плодах зумовлює під час консервування зміни натурального 
забарвлення, що псує товарний вигляд продукції. Багато антоціанів змінюють 
забарвлення при зберіганні консервів на світлі. Інші фенольні речовини, 
наприклад жиророзчинні ксантофіл та каротин, відіграють роль не тільки 
пігментів, а й активних метаболітів (вітамінів). До цієї групи речовин належать 
кофейна та хлорогенова кислоти (в каві), хінна (в яблуках і винограді), кверцетин 
(у чаї).  

До поліфенольних сполук належать дубильні речовини (катехіни та ін.). Серед 
них є такі, які під дією ферментів і кислот окислюються, утворюючи 
темнозабарвлені продукти. Отже, при підготовці до консервування нарізані плоди 
залишати на повітрі не можна. Катехіни утворюють чорно-зелене забарвлення з 
солями заліза, тому пристосування для подрібнювання та апаратуру виготовляють 
тільки з нержавіючої сталі. Здійснюють також обкурювання різаних плодів, 
призначених для сушіння. Катехіни під дією ферментів не окислюються.  

До фенольних речовин належать також фітоалексини, що утворюються після 
травмування тканин картоплі.  

 
Плодоовочеві культури багаті на вітаміни, зокрема на аскорбінову кислоту, 

яка легко окислюється на повітрі, тому при подрібненні продукції значна частина 
її окислюється. Одні плоди містять більше вітаміну С в недозрілому (смородина, 
зелена цибуля та ін.), інші — в дозрілому (суниці, яблука, груші, кісточкові та ін.) 
стані. Інші вітаміни (А, В, Е, К, групи В) стійкіші й добре зберігаються у 
консервованій продукції.  

Слід відмітити, що в багатьох овочах і фруктах містяться важливі 
―вітаміноподібні‖ речовини, які не є істинними вітамінами, але проявляють 



замітну фармакологічну дію. Так в капусті виявлений протиязвовий фактор 
(сприяє заживленню ран) який називається вітаміном U. В смородині, шипшині, 
яблуках виявлені біофлавоноїди, що підвищують ефективність вітаміну С. В 
чорноплідній горобині і шипшині є речовини, похідні нафтохінона, який володіє 
ефективністю вітаміну К.  

У плодах та овочах є невелика кількість ліпідів — жирів, восків, 
терпеноїдних фосфатидних сполук та деяких ефірних олій і масел. Вони 
відіграють важливу роль в обміні речовин, входять до структури клітинних 
мембран, зумовлюючи їх вибіркову проникність, виявляють захисну роль проти 
мікроорганізмів, беруть участь у регулюванні активності ферментів, 
сповільнюють процеси обміну під час зберігання (період спокою бульб, цибулин), 
коли зовнішній шар протоплазми насичений ліпідним шаром. Вміст жиру у 
внутрішніх тканинах невеликий (до 1 %), а в зовнішніх (кутикулі) — значно 
більший. Найбільше жиру в насінинах плодів та овочів. Жироподібні речовини, 
або воски, — хімічно стійкі сполуки, які погано розчиняються в сильних 
розчинниках і не змочуються водою. Віск покриває кутикулу і разом з нею 
відіграє роль мембрани з вибірковою проникністю. Отже, воскокутикулярний шар 
визначає характер та інтенсивність дихання плодів та овочів, а товщина і склад 
його впливають на збереженість їх, яка зумовлена здатністю протидіяти 
мікрофлорі. До складу кутикули входять переважно терпени, стероїди, стерини.  

Під час зберігання товщина кутикулярного шару збільшується, склад його 
змінюється, у зв'язку з чим змінюється здатність шкірних покривів протистояти 
хворобам. Отже, воскоподібні речовини поліпшують збереженість продукції. 
Однак при переробці продукції, наприклад сушінні, вони перешкоджають 
випаровуванню вологи. Тому плоди, призначені для сушіння, обробляють 
розчином лугу, який розчиняє віск, внаслідок чого на плодах утворюється так 
звана «сітка» і вони швидко сушаться. Деякі плоди (цитрусові, часник), навпаки, 
покривають шаром воску для більш тривалого їх зберігання.  

Крім органічних, плоди та овочі містять багато мінеральних речовин, які 
відіграють важливу роль не тільки у водному, мінеральному, а й у білковому, 
жировому та вуглеводному обмінах, оскільки входять до складу білків, ферментів, 
вітамінів. Вміст мінеральних речовин становить від 0,5 до 1,5 % з переважанням 
лужних іонів.  

Велике значення для зберігання має наявність у клітинах плодів і овочів 
кальцію. При його низькому вмісті спостерігаються підвищення інтенсивності 
дихання та швидке старіння плодів, зокрема зерняткових. Фосфор, знаходячись у 
певному співвідношенні з калієм та натрієм, зумовлює буферність клітинного 
розчину. Іони калію та натрію втримують у клітинах зв'язану воду. Магній 
входить до складу хлорофілу, молібден сприяє засвоєнню азотистих речовин. 
Недостатній вміст міді та бору викликає захворюваність плодів при зберіганні. 



Марганець, мідь, цинк беруть участь у регулюванні окисно-відновних процесів, 
залізо та магній поліпшують хімічний склад плодів.  

Органічні і мінеральні речовини становлять невелику частку в хімічному 
складі більшості плодоовочевої продукції (10 -20%, а в огірках, редисці та 
листяних 3-7 %), решта — вода (80 - 97 %). Це зумовлює високий рівень процесів 
життєдіяльності плодів та овочів, Що призводить при зберіганні до великих втрат 
запасних речовин. Зв’язаної води у плодах мало, тому вони швидко в'януть, 
випаровуючи вільну вологу при низькій відносній вологості повітря. Велика 
обводненість викликає травмованість плодів, а наявні у клітинному соці 
легкорозчинні речовини є середовищем, на якому швидко розвиваються 
мікроорганізми, спричинюючи гниття, що робить плоди непридатними для 
використання. Наприклад, цибуля і картопля, які перебувають у стані спокою, 
виділяють під час дихання теплоти 1-3 МДж/т за добу, а капуста — до 4 МДж/т за 
годину. Інтенсивність дихання залежить переважно від фізіологічного стану 
овочів. Після механізованого збирання, коли плоди травмовані, інтенсивність їх 
дихання зазвичай досить висока. Для бульб та коренеплодів її можна порівнювати 
з інтенсивністю дихання плодів у процесі заживлення ран (табл. 34). Щодо інших 
плодів треба цілеспрямовано знижувати інтенсивність дихання, штучно 
створивши середовище з низькою температурою та з меншим доступом кисню.  

 
Таблиця. Вплив умов середовища на товщину шару загоювання ран на 

бульбі картоплі, мк (за С. Ф. Поліщуком) 

Лікувальний 
період, діб 

Відносна вологість повітря, % 
45 - 50 75-80 85-95 

Температура зберігання, °С 
18-20 14-16 18-20 14-16 18-20 14-16 

4 183 152 179 161 246 172 
12 223 297 234 267 341 317 
16 341 332 328 341 396 340 
30 340 335 330 338 397 345 
 
Дослідження останніх років дали змогу виявити різну інтенсивність дихання 

різних тканин плода: у шкірних покривах та підшкірній тканині завдяки доброму 
доступу кисню вона вища, ніж у внутрішніх тканинах.  

Період спокою у плодів може бути довгим — з низькою і коротким — з 
високою інтенсивністю дихання. Поняття спокою притаманне для бульб, 
коренеплодів, цибулин, головок капусти та інших, тобто для рослин з дворічним 
циклом розвитку. У період спокою в них відбувається диференціація бруньок. Для 
кожного виду овочів лише за певних температурних умов відбувається 
проходження диференціації — закладання генеративної бруньки, з якої 



розвиватиметься квітконос. Тому залежно від цільового призначення закладеної 
на зберігання овочевої продукції або створюють відповідні умови для 
проходження диференціації бруньок (для овочів насінного призначення, з яких у 
наступний вегетаційний період вирощуватимуть насіння), або, навпаки, 
запобігають їй — восени у коренеплодів продовольчого призначення зрізують 
верхівкову бруньку.  

У фруктів, ягід, плодових овочів, які містять насіння, природного періоду 
спокою немає. Через високу інтенсивність їх дихання насіння всередині плода 
(яблук, помідорів, ягід та ін.) швидко достигає і строк зберігання закінчується. 
Враховуючи це, для продовження періоду дозрівання насіння штучно створюють 
несприятливі для інтенсивного дихання умови (холод, зміна газового складу 
повітря) і осягають пізнішого настання фізіологічної (повної) стиглості, яка 
збігається з набуттям плодом найкращих товарних та харчових якостей (плодові 
овочі, яблука, айва, груші, цитрусові та ін.). Ці плоди не мають здатності 
заліковувати пошкодження, тому в день збору їх закладають у холодильники, що 
є однією з умов тривалого зберігання.  

Підвищення інтенсивності дихання плодоовочевої продукції через деякий час 
після зберігання (навіть у холодильниках) зумовлене різними причинами. Так, для 
бульб, коренеплодів, цибулевих, капустяних настає такий період, коли 
починається їх проростання, і в цей час інтенсивність дихання збільшується в 
десятки разів. У деяких плодових (яблук, груш, слив та ін.) вона зростає 
наприкінці дозрівання насіння, і цей період називається клімактеричним. Він 
збігається з періодом дозрівання насіння. Потім м'якоть плода уже не потрібна 
для достигання насіння, оскільки між ними втрачається функціональний зв'язок, і 
тканина плода швидко перезріває, втрачаючи свої товарні та споживчі якості. 
Багато плодів (цитрусові, дині та ін.) не мають виражених ознак клімактеричного 
періоду, однак після досягнення насінням стиглості лежкість їх знижується.  

При проходженні періодів будь-якого фізіологічного стану на інтенсивність 
дихання впливають температура (чим вона вища, тим більша інтенсивність 
дихання), вологість і доступ кисню (табл. 35). Зокрема, вологість по-різному 
впливає на збереженість плодів. У одних (цибулеві) з підвищенням відносної 
вологості повітря посилюється інтенсивність дихання, в інших, навпаки, із 
зниженням відносної вологості повітря порушується стан тургору, що призводить 
до посилення інтенсивності дихання.  

При більшому доступі кисню (наприклад, до порізаних плодів та бульб), а 
також при будь-якому коливанні температури інтенсивність дихання 
підвищується. Для деяких видів плодів існує залежність інтенсивності дихання від 
температури та газового складу повітря.  

Загальним правилом при зберіганні всіх плодів є зниження інтенсивності 
дихання з обмеженням доступу до них кисню.  



Тривалість періоду спокою є характерною особливістю певного сорту— у 
пізніх сортів він більш тривалий, у ранніх — менш тривалий. Він також залежить 
від кількості запасних поживних речовин У плоді — чим їх більше, тим довший 
цей період. Нездатність до проростання у перший період спокою, як правило, 
пов'язана з відсутністю поділу клітин, поштовхом до якого є нагромадження 
певної кількості нуклеїнових кислот, які сприяють початку поділу клітин, тобто 
початку проростання. Для їх утворення потрібна енергія, що вивільняється під час 
дихання.  

Тривалість періоду спокою пов'язана також з наявністю природних 
інгібіторів у плодах, кількість яких максимальна на початку і майже відсутня 
наприкінці їх зберігання. Проростання прискорюється також етиленом, що 
утворюється у плодах при анаеробному диханні, яке завжди відбувається у 
внутрішніх тканинах.  

Усі фактори, що посилюють інтенсивність дихання (температура, наявність 
кисню, коливання температур та ін.), спричинюють появу енергії, яка не вся йде 
на підтримання життєдіяльності організму. Надлишок її викликає синтез усіх 
фракцій РНК та появу фракції високомолекулярної РНК, з утворенням яких 
змінюється фізіологічний стан меристеми і вона починає ділитися, приводячи до 
іншого фізіологічного стану весь організм — закінчення періоду спокою та 
початку проростання. Для гальмування періоду проростання використовують 
різні інгібітори (найчастіше гідра — кислу 2-хлоретил-фосфонову кислоту), які 
одночасно підвищують стійкість овочів проти хвороб.  

Загальною особливістю овочів, фруктів, ягід, призначених для зберігання, є 
набуття ними стану зрілості. У більшості плодів та овочів розрізняють знімальну, 
технічну (технологічну) та споживчу стиглість. Ягоди і більшість кісточкових не 
дозрівають у процесі зберігання, тому у них знімальна, технічна і споживча 
(фізіологічна) стиглість настають одночасно.  

Для плодів зерняткових та помідорів характерні всі три ступені стиглості, їх 
збирають залежно від цільового використання та строків стиглості. Ранні сорти, 
наприклад ранньостиглі яблука, збирають раніше за настання технічної 
(технологічної) стиглості з тим, щоб при транспортуванні до місць переробки 
залишався час для настання технічної стиглості, але так, щоб не настало 
перезрівання. Помідори можна збирати з різним ступенем стиглості залежно від 
цільового призначення, їх знімальна стиглість може бути одночасно 
технологічною, споживчою та фізіологічною при збиранні у фазі червоної 
стиглості (вона ж є фізіологічною і технологічною, якщо помідори 
використовують для виготовлення томатопродуктів).  

Знімальна стиглість пізніх зерняткових сортів не завжди збігається із 
споживчою (фізіологічною) й технологічною (для переробки придатні плоди 
майже споживчої стиглості). Це треба враховувати при зберіганні, що дає змогу 
розтягнути строки споживання свіжої плодоовочевої продукції у міжсезоння.  



Знімальну стиглість продукції кожного сорту визначають за певними 
властивостями. Передчасно зібрані плоди не набувають таких властивостей і 
споживчих якостей при подальшому дозріванні, а при запізненні із збиранням 
зерняткових пізніх строків дозрівання тривалість цього періоду скорочується, а 
лежкість погіршується. Найкращі споживчі якості мають плоди, зібрані в 
оптимальні строки. Вони характерні для кожного сорту. Визначають ці строки за 
забарвленням м'якоті й шкірки, консистенцією, крохмальною пробою, станом 
насіння, а також за сумою ефективних температур у вегетаційний період.  

Строк збирання врожаю за крохмальною пробою (вмістом крохмалю у 
плодах) визначають за допомогою п'ятибальної шкали. Так, яблука зимових 
сортів можна закладати на тривале зберігання при оцінці 3-4 бали.  

У процесі дозрівання плодів змінюються їх хімічний склад, консистенція і 
зовнішній вигляд. Ягоди й більшість кісточкових збирають при досягненні ними 
повної (фізіологічної) зрілості, коли хімічний склад їх оптимальний і 
характеризується, залежно від сорту, певним співвідношенням сухих речовин і 
води. Серед сухих речовин на початку дозрівання переважають сахароза, а 
наприкінці — моносахариди, збільшуються цукрово-кислотний коефіцієнт, вміст 
воскоподібних та поліфенольних (каротиноїдів, флавонолів, антоціанів) речовин, 
знижується вміст хлорофілу, протопектину, дубильних речовин та органічних 
кислот. Кількість органічних кислот зменшується і, крім того, вони змінюються 
якісно, наприклад у яблуках янтарна кислота перетворюється на яблучну. Частина 
цих кислот використовується на дихання, решта — піддається 
декарбоксилюванню, в результаті чого утворюється ацетальдегід, що спричинює 
побуріння тканин та зміну смаку плода. У плодах і ягодах також зростає вміст 
етилену, який, виділяючись, прискорює процес дозрівання. На цій здатності 
ґрунтується, наприклад, дозарювання помідорів. Коли треба подовжити строк 
зберігання вентилюванням, видаляють утворюваний етилен.  

При дозріванні плодів хлорофіл перетворюється на каротин та інші барвники, 
які збагачують плоди на вітаміни. Вміст аскорбінової кислоти у більшості ягід 
(крім смородини), в кісточкових та зерняткових збільшується під час дозрівання, а 
в овочах (цибулі, капусті) й картоплі, навпаки, знижується.  

Змінюється також склад азотистих речовин. У більшості плодів та ягід 
кількість білків зростає до початку настання фізіологічної зрілості. Азотисті 
речовини беруть участь у багатьох реакціях вуглеводного та жирового обміну. 
При перезріванні плодів білкові речовини розпадаються до кетокислот та аміаку. 
Кетокислоти при подальших окисно-відновних перетвореннях розщеплюються до 
одноатомних спиртів і разом з іншими продуктами неповного окислення надають 
плодам специфічного запаху й смаку.  

Споживати плоди треба не перезрілими, а дозрілими, коли вони мають 
найкращі споживчі якості завдяки оптимальному хімічному складу, який визначає 
їх харчову та біологічну цінність.  



Найчастіше (але не завжди) настання споживчої стиглості визначають за 
забарвленням плодів та їх консистенцією. Якщо вони зібрані у знімальній 
зрілості, то нормально дозрівають, набуваючи характерних для сорту зовнішнього 
вигляду та смаку. Зібрані зарано плоди кісточкових (черешні, вишні, сливи) не 
набувають фізіологічної стиглості під чає зберігання і залишаються погано 
забарвленими, мають велику кислотність, містять мало цукрів, бідний хімічний 
склад. Те саме спостерігається і з зарано зібраними яблуками: вони зберігаються 
дуже довго, але так і не набувають характерних для сорту смакових і товарних 
якостей. Наприклад, яблука сорту Кальвіль сніговий, зібрані у стадії зеленої 
м'якоті, залишаються з такою самою м'якоттю до травня, мають водянистий смак, 
тобто мало містять цукрів і кислот.  

Зміна консистенції плодів пов'язана із якісними та кількісними змінами 
пектинових речовин. Відомо, що під час їх дозрівання знижується міцність 
тканин. Зміна міцності шкірки пов'язана із зменшенням міцності клітковини, 
вмісту протопектину, який є в клітинних стінках на початку зберігання, та 
перетворенням його на більш розчинні сполуки — пектин і пектинову кислоту, 
що надають плодам кращого смаку, але знижують їх твердість. Наприкінці 
зберігання на поверхні деяких плодів утворюється більше воскових речовин. 

 
  



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИЦТВО ОВОЧЕВИХ, ФРУКТОВИХ 
ТА ЗАКУСОЧНИХ КОНСЕРВІВ. 
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1.1. Класифікація консервованої продукції 
 
Консерви – харчові продукти тваринного або рослинного походження, які 

були піддані спеціальній обробці й упакуванню для тривалого зберігання без 
псування. 

Плодоовочеві консерви поділяють на три класи: овочеві, плодові, для 
дієтичного і дитячого харчування. Класи поділяють на групи: перших два – 
залежно від технології виробництва, третій – також і від цільового призначення. 

 
Таблиця 1 – Класифікація і асортимент консервів 

 
 
Групи консервів поділяють також на типи і види залежно від виду сировини. 

Для більшості груп характерні два типи консервів: однокомпонентні, які 
складаються з одного виду сировини з добавками, і багатокомпонентні – з 
декількох видів плодоовочевої сировини, а для продуктів дитячого і дієтичного 
харчування властивий третій тип: багатокомпонентні консерви з декількох видів 
плодоовочевої сировини з добавками молочних, круп’яних, м’ясних продуктів, 
настоїв трав. 

 
1.2. Класифікація овочевих консервів 
 
Класифіка́ція – система розподілення консервів по групах відповідно до 

наперед визначених ознак. 
Група овочевих консервів поділяють на такі підгрупи і види: 
 
 



Класифікація овочевих консервів 

 
 
1. Консерви натуральні 
– кукурудза цукрова консервована; 
– горошок зелений консервований, з зеленню і гарнірний; 
– квасоля стручкова консервована; 
– томати консервовані; 
– баклажани консервовані; 



– огірки консервовані, різані і столові; 
– кабачки і кавуни та інші овочі консервовані; 
– пюре з солодкого перцю і перець солодкий у заливі; 
– зелень консервована кухонною сіллю, напівфабрикати для зеленого борщу і 

щавель різаний чи рублений; 
– гарбуз різаний з цукром. 
 
2. Консерви закусочні, салати 
– овочі фаршировані в томатному соусі: 
– овочі різані в томатному соусі; 
– овочі різані у фруктовому або овочефруктовому соусію, 
– ікра овочева; 
– салати і вінегрети; 
– закуски: 
– рагу і суміші овочеві. 
Кожна з перелічених підгруп включає декілька видів за-кусочних консервів. 

Наприклад, закусочні консерви "Ікра овочева" залежно від виду сировини можуть 
мати назву: ікра з кабачків (па-тисонів); ікра кабачкова вітамінізована; ікра з 
баклажанів; ікра з буря-ків; ікра баклажанна подільська; ікра з цибулі. 

 
3. Консерви обідні 
– перші обідні страви; 
– другі обідні страви; 
– концентрати харчові, перші і другі обідні страви: 
– квасоля чи горох з шпиком чи свинячим жиром в томат-ному соусі; 
– капуста тушкована; 
– голубці ліниві овочеві; 
– каша гречана з жиром; 
– голубці фаршировані в томатному соусі; 
– куліші та капусняки українські; 
– морква, обсмажена в свинячому жиру чи соняшниковій олії 

(напівфабрикат). 
До цієї групи відноситься хрін столовий, гірчиця харчова і при-прави з 

часнику; напівфабрикати: фарш овочевий і цибуля та часник, консервовані сіллю 
 
4. Маринади овочеві 
– томати мариновані; 
– огірки мариновані; 
– патісони мариновані; 
– буряки мариновані; 
– капуста маринована; 
– часник маринований; 
– цибуля маринована; 
– інші овочі мариновані (перець, ротунда закарпатська, баклажани, гогошари, 

кабачки, портулак, гарбуз); 
– асорті з маринованих овочів та овочеве "подільське"; 



– закуска любительська і перець смажений в маринаді, ка-пуста в буряковому 
соку. 

 
5. Консерви з томатів 
– продукти томатні концентровані (томатна паста і пюре); 
– сік томатний; 
– соуси томатні; 
– кетчупи томатні; 
– аджика. 
 
6. Соки і напої овочеві 
– соки натуральні без м'якоті; 
– соки купажовані без м'якоті з цукром; 
– соки з м'якоттю і цукром; 
– соки купажовані з м'якоттю; 
– соки купажовані з м'якоттю і цукром; 
– напої овочеві; 
– сиропи овочеві; 
– барвники з бурякового соку; 
– сік яблучно-буряковий з цукром; 
– сік огірковий консервований саліциловою кислотою. 
 
7. Консерви з квашених і солоних овочів 
– капуста квашена; 
– огірки солоні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Класифікація фруктових консервів 
 

 
 
Консерви фруктові (плодоягідні) їх асортимент. 
 
1. Консерви фруктові натуральні 
– плоди і ягоди в натуральному соку; 
– плоди і ягоди у вині; 
– плоди і ягоди в сиропі; 
– плоди і ягоди в пульпі або пюре; 
– яблука консервовані; 
– груші цілі консервовані. 



 
2. Компоти плодоягідні 
– компоти (з аличі, айви, абрикос, вишні тощо); 
– компот-асорті з сушених фруктів; 
– компоти-асорті українські; 
– компоти фруктові домашні. 
 
3. Консерви фруктові концентровані 
– повидло, повидло домашнє, цитрусове і яблучно-цитрусове; 
– джеми; 
– варення; 
– екстракти плодові і ягідні; 
– припаси плодоягідні; 
– начинки сливові для пирогів; 
– галерет з червоної смородини; 
– фруктове желе з м'якоттю; 
– пасти десертні плодоягідні; 
– конфітюри, желе, цукати, сиропи. 
 
4. Соки фруктові 
– соки плодові і ягідні натуральні; 
– соки плодові і ягідні з цукром; 
– соки плодові і ягідні з м'якоттю; 
– соки плодові і ягідні концентровані; 
– соки з цитрусових плодів; 
– сік виноградний натуральний; 
– соки фруктові; 
– соки березові натуральні та березові купажовані з цукром; 
– сік яблучний "яблучко" (з концентрованого соку). 
 
5. Плоди і ягоди протерті або подрібнені з цукром 
– соуси фруктові; 
– плоди і ягоди протерті чи подрібнені з цукром; 
– яблука в подрібненій журавлині з цукром. 
 
6. Маринади плодові і ягідні (фруктові) та інші фруктові консерви 
– маринади плодові і ягідні; 
– яблука з перцем мариновані; 
– фрукти мариновані; 
– напої з сухофруктів; 
– напій з шипшини; 
– напої фруктові і ягідні; 
– напої фруктові з медом; 
– консерви "узвари"; 
– мед натуральний; 
– мед штучний. 
 



1.4. Класифікація консервованої продукції залежно від виду тари 
 
До герметичної тари відносяться металеві (жерстяні, алюмінієві) банки і 

туби, скляні банки, бутилки, бутилі, стакани, коробки, банки і пакети з 
полімерних матеріалів. У герметичну тару фасують продукти, які підлягають 
стерилізації чи пастеризації. 

Негерметична тара – дерев’яні бочки і ящики, фанерні ящики, картонні 
короба, бумажні мішки, пластмасові ящики і лотки. Бочки використовують для 
фасування повидла, джему, соленої томат-пасти, солених і квашених овочів, 
плодових- напівфабрикатів. У дерев’яні ящики фасують пастилу, цукати, повидло. 
У фанерні ящики затарюють сухі фрукти і овочі, в парафіновані картонні короба – 
заморожені продукти. Картонні короба і пластмасові ящики використовують для 
упаковки готової продукції і її транспортування. 

 
1.5. Класифікація консервованої продукції залежно від кислотності і 

бактеріологічних показників 
 
Залежно від активної кислотності консервів і визначених під час їх 

виробництва бактеріологічних показників всі консерви поділяються на декілька 
груп: 

А. Консерви, які мають рН вище 4,4. 
Б. Томатопродукти. 
В. Консерви, які мають рН від 3,7 до 4,4 і виготовляються з нормованим 

додаванням кислоти. 
Г. Консерви з рН менше 3,7. 
 
З наведеної класифікації видно що всі консерви належать до кислотних, бо 

рН менше 7. 
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2.1. Характеристика натуральних овочевих консервів, їх асортимент, 

харчова цінність 
 
Овочеві натуральні консерви – це напівфабрикати, призначені для 

приготування салатів, вінегретів, перших і других страв, але їх можна споживати 
як самостійні страви. Їх виготовляють із цілих, нарізаних чи протертих овочів, 
залитих слабким розчином повареної солі (2 – 3%), іноді з додаванням невеликої 
кількості цукру, що дає можливість отримати продукт, який мало чим 
відрізняється за складом і органолептичними показниками від початкового. Іноді 
в склад заливи входять протерті овочі. У натуральному вигляді консервують 
зелений горошок, цукрову кукурудзу, овочеву квасолю, томати, огірки, солодкий 
перець, пюре з перцю, цвітну капусту, спаржу, буряк, моркву, молоду картоплю, 
шпинат, щавель, кабачки та ін. 

Натуральні овочеві консерви користуються підвищеним попитом у населення 
дякуючи збереженню в них натурального смаку і запаху, властивому свіжим 
овочам, високою харчовою цінністю, особливо в частині вітамінів, мінеральних 
солей, різних кислот, які позитивно впливають на обмін речовин і працездатність 
людей. 

 
2.2. Вимоги до якості сировини, ступеня стиглості, рекомендовані сорти 
 
Зелений горошок. Горо́х – рід квіткових рослин з родини Бобові. Це 

однорічнa трав'яниста рослина зі слабкими стеблами, що в'ються. 
Одним із найпоширеніших видів натуральних консервів є консерви із 

зеленого горошку, який належить до бобових культур. Для консервування 
використовують зерна недозрілого горошку лущильних сортів, які за формою 
зерна поділяють на дві групи: сорти з гладенькими зернами округлої форми і 
мозкові сорти. Для переробки використовують мозкові сорти (морщинисті в 
зрілому стані) Альфа, Ранній грибовський 11, Овочевий 76, Адагумський, 
Мозковий покращений і ін. 

 
 



 
Рис. 1. Зелений горошок 
 
Зерна зеленого горошку мають бути однорідними, свіжими, цілими, з тонкою 

і ніжною оболонкою темно-зеленого кольору, ніжної консистенції і солодким не 
крохмалистим смаком. 

Зерно горошку має бути в діаметрі не більше 8 – 10мм. 
Зелений горошок за якістю поділяють на три сорти: вищий, І і ІІ. 
Важливою характеристикою якості сировини є ступінь стиглості горошку, 

вона визначається спеціальним приладом – фінометром. Для горошку вищого і 
першого сортів твердість за фінометром має бути 29 – 56 град. Зерно, яке має 
більш високу твердість ніж 72 град, містить менше цукру, більше крохмалю і 
сухих речовин, воно крупніше і грубіше, тому придатне тільки для виробництва 
консервів супового сорту. 

Високі поживні та смакові якості зробили його дуже популярним. Як багате 
джерело білків, вуглеводів і вітамінів, він вживається в їжу в свіжому, 
консервованому, замороженому і сушеному вигляді. Зелений горошок у технічній 
стиглості містить речовини хімічного складу, які наведено у табл. 2.1. 

 
Таблиця 1 – Деякі речовини хімічного складу зеленого горошку 

Назва 
сировини 

Сухі 
речовини,  % 

Цукри, 
% 

Крохмаль, 
% 

Клітковина, 
% 

Жир, 
% 

Кислотність, 
% 

Зелений 
горошок 

20 6 6,8 1 0,2 0,1 

 
До його складу входять усі незамінні амінокислоти. 
Більшість корисних властивостей обумовлюється ідеальним 

співвідношенням мікро- і макроелементів, вміст яких наведено у табл. 2.2. 
  
Таблиця 2 – Мінеральні речовини хімічного складу зеленого горошку, мг на 

100 г 
Назва 

сировини 
Na K Ca Mg P Fe 

Зольність, 
% 

Зелений 
горошок 

2 285 26 38 122 0,7 0,9 

  
Зелений горошок також у своєму складі містить вітаміни, які наведено у 

табл. 2.3. 



  
Таблиця 3 – Вітаміни, які містить зелений горошок 

Назва 
сировини 

β-каротин В1 В2 РР С 

Зелений 
горошок 

0,4 0,34 0,19 2 25 

 
Вітамін А, який є в зернах, сприяє нормальному перебігу обмінних процесів 

в організмі. Аскорбінова кислота бере участь у відновних процессах. Вітаміни 
групи В є хорошою речовиною для поліпшення стану шкіри і волосся. Крім цього 
регулярне споживання консервованого горошку позитивно позначається на стані 
нервової системи, а також поліпшується внутрішньоклітинний обмін. 

 
Цукрова кукурудза. 

Кукуру́дза – однорічна рослина родини 
тонконогових. Плід у кукурудзи – гола зернівка 
різних розмірів і форми, консистенції та 
забарвлення. 

Для консервування використовують цукрову 
кукурудзу в стадії молочно-воскової стиглості. У цій 
стадії при роздавлюванні зерен виділяється негустий 
молочно-білий сік. Покривне листя качанів ку-
курудзи має бути зеленим з нитками, що починають 

підсихати. Кукурудзяні зерна становлять 25 – 38 % маси качана. До консерву-
вання допускаються качани, які на 98 % своєї поверхні покриті цілком 
сформованими непошкодженими зернами. Довжина качана ранніх сортів 
кукурудзи – не менше як 10 см, середніх, пізніх сортів і гібридів – 16 см. Для 
консервування рекомендуються сорти Тираспольська швидкостигла 33, 
Кубанська консервна 148, Нагорода 97 та ін гібриди. 

Середній хімічний склад цукрової кукурудзи наведений у табл. 2.4. 
  
Таблиця 4 – Деякі речовини хімічного складу цукрової кукурудзи 

Назва 
сировини 

Сухі 
речовини, % 

Вуглеводи, 
% 

Цукри, 
% 

Азотисті 
реч, % 

Клітковина, 
% 

Крохмаль, 
% 

Цукрова 
кукурудза 

25 – 30 65 – 70 3,5 – 6 3 – 4 0,5 – 2 61 

  
Про біологічну цінність кукурудзи можна судити за вмістом вітамінів, вміст 

яких наведено у табл. 2.5. 
  
Таблиця 5 – Вітаміни, які містить цукрова кукурудза, мг% 

Назва 
сировини 

В1 В2 РР В5 В7 

Цукрова 
кукурудза 

0,15 – 0,2 100 1,8 – 2,6 0,7 77 

  

 
Рис. 2. Цукрова 
кукурудза 



150 г кукурудзи забезпечує близько 25% необхідної кількості вітаміну В1 для 
дорослих. Включення кукурудзи в щоденне меню зменшує ризик серцевих 
захворювань і захищає від раку. Вуглеводи, що містяться в кукурудзі, 
забезпечують організм енергією, не створюючи жирових відкладень. 

 
2.3. Технологічна схема та технологія виробництва консервів «Зелений 

горошок» та «Кукурудза цукрова» 
 
У загальному об’ємі виготовлення овочевих натуральних консервів зелений 

горошок становить понад 40%. У ньому вдало поєднані смакові якості з високим 
вмістом біологічно активних і мінеральних речовин. Його цінність визначається 
головним чином вмістом білків, цукрів, вітамінів А і С та групи В. Крім того в 
ньому багато фосфору, кальцію, заліза. 

 
Технологія виробництва консервів «Зелений горошок». 
Горошок відокремлюють від домішок (стебел, листя, лушпиння) на 

зерновому сепараторі, який складається з сит, що здійснюють зворотно-
поступальний рух. Потім горошок надходить в очисну ма-шину і віялку для 
відокремлення дрібних домішок. 

Сировину насосом при співвідношенні зерна і води 1:3 подають на лінію, де 
його доочищають від рослинних домішок. Потім горо-шок надходить на миття у 
флотаційну мийну машину, де разом з промиванням відокремлюються домішки. 
Під час вироблення консервів із швидкозамороженого горошку перед миттям 
зерно розморо-жують у проточній воді упродовж 6 – 8 хв. 

Першу інспекцію проводять на стрічковому транспортері, де від-бирають 
биті, пошкоджені, ті, що втратили зелений колір, зерна і сторонні домішки. 
Горошок розміщують на стрічці рівним шаром 2 – 3 зерна. 

Молодий горошок бланшують у воді температурою 75 – 80 °С упродовж 3 – 
4 хв горошок середнього ступеня стиглості – 4 – 5 хв при 81 – 85 °С, більш 
стиглий – 6 – 7 хв при 86 – 90 °С. Парою бланшують молодий горошок упродовж 
1 хв, середнього ступеня стиглості – 2 – 3, більш стиглий крохмалистий – 4 – 5 хв. 
Бланшування горошку запобігає помутнінню заливи у консервах, оскільки під час 
бланшування крохмаль клейстеризується і змивається з поверхні зерен. Під час 
бланшу-вання зменшуються об'єм і ма-са зерна внаслідок коагуляції білків і 
видалення повітря із міжклітинного простору. Од-нак через набухання 
крохмаль-них зерен за рахунок усмоктування води об'єм горошку тро-хи 
відновлюється. Під час бланшу-вання знижується мікробне обсіменіння горошку, 
відбувається інактивація ферментів. Під час теплової обробки горошку в кислому 
середовищі магній хло-рофілу замінюється на водень з утворенням феофітину 
оливково-бурого забарвлення. Тому після бланшування і стерилізації колір 
горошку трохи темнішає. Під час бланшування у воді спостерігаються втрати 
екстрактивних і фізіологічно активних речовин. При темпе-ратурі 90 °С 
втрачається до 9, % цукрів і до 40 % вітаміну С від по-чаткового вмісту в 
горошку. Після бланшування горошок негайно охолоджують у проточній воді до 
температури 30 – 35 °С. 

Розподіл зерен горошку за густиною здійснюють після бланшу-вання і 
охолодження у сольовому розчині у флотаційній сортувал-ці. Зерна горошку в 



стадії технічної стиглості спливають на поверхню розсолу, а перестиглі 
опускаються на дно. Висота рівня розсолу у сортувалці не менше 170 мм, 
швидкість витікання роз-солу – 0,18 – 0,20 м/с. Горошок густиною 1,04 – 1,06 
г/см3 відпові-дає вищому, 1,061 – 1,078 – І і 1,076 – 1,09 – столовому сортам. 
Піс-ля цього горошок швидко промивають у проточній воді для видален-ня із 
зерен розсолу. 

 

Рис. 4. Зелений горошок 
 
На інспекційному транспортері відбирають биті, пошкоджені зерна, сторонні 

домішки. Наповнюють скляні й жерстяні банки го-рошком і заливають рідиною 
на автоматичному двокомпонентному наповнювачі водним розчином, що містить 
3 % цукру і 3 % солі температурою не нижче від 85 °С. При виготовленні 
консервів для громадського харчування в крупній тарі обов’язково 
використовують нізин. Його додають в гарячу заливку з розрахунку 150 г на 1 т 
готового продукту. Щоб запобігти закрохмалюванню під час виробництва 
консервів столового сорту рекомендується додавати в заливальну рідину 
хлористий кальцій в кількості 0,07 %. Банки після за-повнення негайно 
закочують. 

Стерилізацію здійснюють не пізніше як через 15 хв після закочування банок. 
Зелений горошок стерилізують при 120 – 130 °С з наступним водяним 
охолодженням. 

Режим стерилізації в автокла-вах для консервів у жерстяній банці № 915 – 
(20 – 30) – 20 при 120 °С і тиску 118 кПа, в скляних банках 1 – 82 – 1000 25 – (50 – 
55) – 30 при 120°С і 294 кПа. У стерилізаторі безперервної дії зелений горошок у 
жерстяній банці № 9 стерилізують 14 хв при 127 °С чи 18 хв при 121 °С. Після 
стерилізації консерви «Зелений горошок» охолоджують проточною водою до 30 – 
40 °С. 

Маса зеленого горошку під час фасування становить 65 – 70 % маси вмісту 
консервів, кухонної солі 0,8 – 1,5 %. 

Переробка зеленого горошку в нашій країні проводиться в ос-новному на 
механізованих лініях продуктивністю 4,5 і 8 т зерна за годину. 

 
Технологія виробництва консервів «Кукурудза цукрова». Спочатку 

качани надходять на машини (хаскери) для обчищення від покривного листя. 
Качани вручну укладають між скребачками транспортера машини, які подають їх 
до нерухомо закріплених ножів, де й здійснюється обрізування плодоніжок. 



Відходи під час обчищення качанів (30 – 35 % маси сировини) системою 
транспортерів видаляють із цеху, а обчищені качани надходять до роторної 
мийної машини, в барабани якої подається вода під тиском 194 – 296 кПа. Качани 
бланшують у гарячій воді температурою 85 – 90 °С 2 – 3 хв і охолоджують у воді. 
Під час бланшування відбуваються коагуляція білка, набухання 
і клейстеризація крохмалю. Бланшування знижує втрати сухих речовин у зерні. 

Цукрову кукурудзу консервують в основному цілими зернами, залитими 
розсолом. Бланшовані качани системою транспортерів подають у машини для 
зрізування зерен. Обчищені зерна становлять 23 – 27 % маси необчищених 
качанів. Для відокремлення домішок (уламки качанів кукурудзи, залишки 
шовковистих ниток і листя, зернові оболонки) зрізані зерна направляють у мийно-
очисну машину з системою решіт і флотаційною сортувалкою, де легкі домішки і 
дефектні зерна спливають. 

На стрічковому транспортері проводять інспекцію, під час якої видаляють 
неоднорідні, пошкоджені зерна і сторонні домішки. Зерна кукурудзи 
автоматичним наповнювачем фасують у жерстяні банки місткістю 0,5 дм3 (зерна 
60 – 65%, заливи – 40 – 35%). Температура заливи 85 °С з вмістом З % кухонної 
солі і 3 % цукру. Стерилізація консервів здійснюється при 116 – 130 °С від 10 до 
50 хв. Для виготовлення консервів із дроблених зерен качани не бланшують, 
видавлюють ендосперм із оболонки зерен. Дроблену масу обчищають від 
домішок (шматочків ниток, качанів) і змішують з цукрово-сольовим розчином у 
такому співвідношенні: дроблена маса 70 – 74 %, розчин цукру і солі 30 – 26%. 
При цьому масу підігрівають до 80 – 85 °С. Дроблену масу температурою 85 °С 
фасують у жерстяні банки, закочують, стерилізують і охолоджують. 

 
У консервах із цілих зерен кукурудзи 

вміст зерен не менший 60 %, кухонної солі 0,8 – 
1,5 %. Хімічний склад консервів із кукурудзи 
дробленої і цілими зернами відповідно, %: сухі 
речовини 19 і 13; загальний цукор 5 і 1,9; 
клітковина 0,4 і 0,5; кислоти (у перерахунку на 
яблучну) по 0,1; зола 1,3 і 1,4. 

Іноді в консервах із цукрової кукурудзи, 
зеленого горошку, стручкової квасолі та іншої 

сировини спостерігається скисання без утворення бомбажу. Зброджування 
відбувається в анаеробних умовах під дією молочнокислих 
бактерій Вас. аеrоthеrторhіlиs, Вас. thеrтоlіgиеfасіепs, Вас. рапіsvіsсоsиs та ін, які 
зброджують цукри у молочну кислоту. Щоб запобігти скисанню, необхідно 
ретельно стежити за санітарним станом обладнання, проводити швидку переробку 
сировини, дотримуватися особистої гігієни працюючих. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Цукрова кукурудза 



2.4. Технологія виробництва натуральних консервів із томатів, огірків, 
кабачків, солодкого перцю 

 
Томати натуральні цілі консервують із 

шкірочкою або без неї, заливають протертою 
томатною масою чи томатним соком з додаванням 
зелені, солі, оцтової чи лимонної кислоти. 

Плоди сортують за ступенем стиглості і 
якістю, калібрування проводять на калібрувальних 
машинах за розмірами і формою. Томати миють у 
послідовно встановлених елеваторній і 
вентиляторній мийних машинах. Обов’язково після 
цього споліскуючи. Потім інспектують на 

роликових конвеєрах. Від шкірочки томати очищають паровим або 
паровакуумним способами. Під час виходу з випарника їх швидко охолоджують 
холодною водою, що призводить до розстріскування шкірки, яку знімають 
уручну. При паровакуумному способі волога під шкіркою миттєво закипає, шкірка 
відокремлюється від м'якоті і легко змивається водою на мийно-
струшувальній машині. 

Томати обчищені чи із шкірочкою фасують у скляні або металеві лаковані 
банки, заливають гарячим (80 – 85˚С) томатним соком або не увареною томатною 
пульпою з додаванням кухонної солі і оцтової або лимонної кислоти, а також 
0,22% хлориду кальцію, щоб запобігти розтріскуванню під час стерилізації. 
Наповнені банки стерилізують. Після стерилізації консерви швидко охолоджують 
водою. 

Буряк і морква гарнірні. Із буряка і моркви 
виготовляють декілька 
найменувань гарнірних консервів, які відрізняються 
формою нарізаних овочів – кружальцями, кубиками, 
брусочками, залиті заливкою, яка містить цукор, сіль 
і лимонну кислоту. 

Для виробництва цих консервів використовують 
сорти моркви і буряка, які відрізняються підвищеною 
цукристістю, однорідністю забарвлення і соковитою 
м’якоттю. Не допускається морква з жорсткою 
волокнистою серцевиною, а буряк – з білими 
кільцями або прожилками. 

Свіжі коренеплоди миють. Моркву калібрують і 
на виробництво відправляють діаметром 30 – 60 мм. 
Буряк перед очищенням калібрують на три діаметри: 
мілку – 50 – 70 мм; середню – 70 – 120 мм; велику – 
понад 120 мм. Розсортований буряк бланшують 
гострою парою. Коренеплоди після обробки ретельно 
промивають холодною водою. 

Після сортування морква надходить на обрізку 
кінців. Очищають моркву. Моркву і буряк діаметром 
понад 70 мм нарізають на коренерізці, на кубики з 

 
Рис. 6. Томати у власному 

соку 

 

Рис. 7. Буряк гарнірний 

 
Рис. 8.Морква гарнірна 



розміром ребра 8 – 10 мм, брусочки з поперечним перерізом 5х5 мм або кружки 
не більше 5 мм завтовшки. Різану моркву бланшують. Овочі нарізані фасують. 
Під час фасування обов’язково слідкують за співвідношенням овочів та заливки: 
моркви чи буряка нарізаного – 55 – 60%, заливки – 45 – 40%. Заливка зазвичай 
містить 5% цукру, 0,5% солі, лимонної кислоти – 0,25% – 0,3% і має температуру 
не нижче 90С. Закупорені банки стерилізують. 

Перець солодкий натуральний. Для консервування рекомендується 
солодкий перець з товщиною стінки не менше 5 мм у технологічній або 
біологічній стадії стиглості. 

Перець калібрують, потім миють, видаляють плодоніжку разом з насінням. 
Обчищені плоди бланшують для надання еластичності і швидко охолоджують 
водою. 

Перець консервують цілим або розрізаними по довжині наполовину плодами, 
укладаючи вертикально широкою частиною плодів догори у скляні або металеві 
банки, заливають гарячим (90 °С) розчином цукру (6%), кухонної солі (3%) і 
лимонної кислоти (0,6%). Закупорені банки стерилізують. 

  
2.5. Технологічні процеси їх режими і обладнання 
Томати натуральні цілі від шкірочки томати очищають паровим або 

паровакуумним способами. При паровому способі томати обробляють гострою 
парою 10 – 12 с. При паровакуумному 15 с гострою парою з наступним скиданням 
тиску до 8 кПа. Наповнені банки стерилізують при 108 – 120 °С упродовж 15 – 40 
хв. 

Буряк і морква гарнірні. Свіжі коренеплоди миють у барабанній, 
вібраційній і лопастній послідовно встановлених машинах. Розсортований буряк 
бланшують гострою парою в автоклаві або паротермічному агрегаті, прогрівають 
коренеплід усередині до 98 °С. 

Очищають моркву від шкірочки в паротермічних апаратах. Допускається 
хімічне очищення в 4% розчині лугу при 80 – 85 °С протягом 3 хв. Різану моркву 
бланшують 1 – 2 хв парою або киплячою водою і швидко охолоджують у 
проточній воді. Овочі нарізані фасують за допомогою наповнювачів чи вручну. 
Заливка має температуру не менше 90 °С. Закупорені банки стерилізують при 120 
°С упродовж 35 – 55 хвилин залежно від виду та розміру тари. 

Перець солодкий натуральний. Обчищенні плоди бланшують парою або 
гарячою водою упродовж 1 – 3 хв. Закупорені банки стерилізують 8 – 7 хвилин 
при 100 °С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6. Вимоги до якості сировини і готової продукції 
 

Томати натуральні цілі. 
Помідо́р, томат – підрід квіткових рослин з 

роду Паслін родини Пасльонові. 
У виробництво допускаються томати свіжі, 

цілі, зрілі, з рівномірним жовтим чи червоним 
забарвленням. Розміри томатів для консервів із 
цілих сливоподібних плодів мають бути в межах: 
по довжині 3,5 – 7 см, діаметром 2,5 – 4 см; для 
круглих – діаметр 3 – 6 см. 

Залежно від якості консерви випускають двох 
сортів: вищого і першого. За органолептичними 
показниками консервимають відповідати таким 
вимогам: зовнішній вигляд – плоди цілі, без 
плодоніжок, однакові за формою 
і ступінню зрілості, рівномірно забарвлені. 
Допускається наявність деформованих плодів: для 
вищого сорту 1 – 2 шт. на банку, в І сорті 2 шт. 
Маса плодів від маси нетто готового продукту 
для сливоподібних томатів має бути не менше 
60%, для круглих – 50%. Вміст повареної солі 0,8 
– 1,2%, рН заливки не більше 3,9. Вміст солей 
олова під час фасування в металеві банки не 
більше 200 мг/кг. 

Буряк і морква гарнірні. Морква має бути 
свіжа, не зів’явша, ціла, не забруднена без хвороб і 
пошкоджень сільськогосподарськими шкідниками, 
без ботви, однорідного кольору. 

Морква – рід рослин родини окружкових. 
Морква – дворічна рослина (деколи одно-
 чи багаторічна), в перший рік росту 
утворює розетку із листя та коренеплід, на другий 
рік життя – кущ з насінням. 

Буряк столовий – одно- та дворічна, 
перехреснозапильна трав'яниста рослина родини –
 амарантових, овочева, кормова 
і цукрова культура. 

Буряки для даних консервів мають бути: 
свіжі, цілі, незабруднені, нетріснувші без хвороб і 
пошкоджень сільськогосподарськими шкідниками, 
без гички, з темно-червоною соковитою м’якоттю. 

За органолептичними і фізико-хімічними 
показниками консерви мають відповідати вимогам 

і нормам ОСТ 18-34-71 «Консервы. Свекла и морковь гарнирные». Зовнішній 
вигляд – овочі цілі чи нарізані у вигляді кубиків, брусочків чи кружечків, 
однорідні за формою в кожній одиниці розфасовки. 

 
Рис. 9. Томати червоні 

 

 
Рис. 10. Томати жовті 

 

 
Рис. 11. Морква 

 

 
Рис. 12. Буряки 

 

 
Рис. 13. Перець солодкий 



Буряки в цілому вигляді розміром 40 – 70 мм. 
Розміри: кубиків – 8 – 10 мм; брусочків за попереднім діаметром – не більше 

5х5 мм; кружечків – товщина не більше 5 мм, діаметр – не більше 25 мм. 
Допускається наявність до 20% кубиків і брусочків неправильної форми і не 
більше 10% малих від маси овочів. 

За фізико-хімічними показниками консерви мають відповідати таким 
вимогам: маса овочів, відсоток до маси нетто консервів, не менше моркви чи 
буряку нарізаних – 55, буряків цілих – 60. Вміст солей важких металів, мг на 1 кг 
готового продукту, не більше олова – 200, свинцю – не допускається. 

Перець солодкий натуральний. Для даного продукту необхідні плоди 
перцю товстостінних сортів технічної і біологічної стадії зрілості, з забарвленням 
від зеленого до яскраво-червоного, солодкі на смак. Допускається ледь відчутна 
гіркота, властива деяким сортам цього перцю. 

Овочевий або солодкий перець, паприка – напівчагарникова рослина 
роду стручковий перець, родини пасльонових, овочева культура. 

Масова частка плодів перцю цілого від маси нетто консервів має бути 55%, 
перцю половинками 60%; вміст хлоридів 1,2 – 1,3%; титрована кислотність 0,2 – 
0,3%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Виробництво овочевих закусочних консервів 
3.1. Характеристика, харчова цінність, класифікація та груповий асортимент 

закусочних консервів 
3.2. Процеси попередньої підготовки сировини 
3.3. Склад, технологічні схеми та технологія виробництва консервів типу 

"Ікра овочева" 
3.4. Вимоги до якості ікри згідно з стандартами 
  
3.1. Характеристика, харчова цінність, класифікація та 

груповий асортимент закусочних консервів 
 
Овочеві закусочні консерви – це багатокомпонентні готові страви, що 

складаються з суміші обсмажених і бланшованих овочів, мають добрий смак і 
високу поживність. 

Харчова цінність цих консервів визначається вмістом жиру від 5 до 15 %, 
вуглеводів від 7 до 11 %, мінеральних речовин від 1,7 до 2,1 %, а також 
вітамінами, органічними кислотами і білками. Масова частка сухих речовин в цих 
консервах складає від 20 до 30 %. 

Найбійпоширеніший вид консервів серед овочевих закусочних – овочева 
ікра. 

Овочева ікра – холодна страва (тип салату) зі змелених 
до кашкоподібного стану овочів: (баклажанів, кабачків) з 
обсмаженими коренеплодами, і цибулею з 
додаванням томатопродуктів (пасти, пюре) солі, цукру. 

Для виробництва овочевих закусочних консервів 
використовують баклажани, патисони, кабачки, томати, 
огірки, перець, моркву, буряк, цибулю, часник, капусту, 
коренеплоди і зелень петрушки, селери, пастернаку. 

Консерви овочеві закусочні – це підготовлені 
відповідним чином овочі без фаршу чи з фаршем з 
обжарених коренеплодів і цибулі з додаванням рису, або 
без нього, залиті томатним соусом чи змішані з томатним 
пюре, томат-пастою, укладені в скляні чи жерстяні банки, 
герметично закупорені і стерилізовані. 

За технологією виробництва і характером готової продукції овочеві 
закусочні консерви можна розділити на групи: 

овочева ікра залежно від виду основної сировини: 
– ікра з кабачків чи патисонів; 
– з кабачків вітамінізована; 
– з баклажанів, буряків, цибулі; 
– баклажанна «Подільська», ікра «Полтавська». 

 
Рис. 2.4.1. Ікра 



овочі різані в томатному соусі: 
– «Перець різаний з овочевим фаршем в 

томатному соусі»; 
– «Кабачки нарізані кружками з овочами і 

рисом в томатному соусі»; 
– «Кабачки нарізані кружками з овочевим 

фаршем в томатному соусі»; 
– «Баклажани нарізані кружками з овочевим 

фаршем в томатному соусі»; 
– «Баклажани нарізані кружками в томатному 

соусі»; 
– «Кабачки нарізані кружками в томатному 

соусі»; 
– «Баклажани по-болгарськи»; 
– «Кабачки нарізані кружками з овочевим 

фаршем в томатному соусі»; 
– «Баклажани нарізані кружками з цибулею в томатному соусі»; 
– «Баклажани нарізані кружками з солодким перцем в томатному соусі»; 
– «Гогошари в томатному соусі»; 
– «Токана овочева»; 
– «Рагу з овочів»; 
– «Закуска овочева» (баклажани, нарізані кружками або шматочками, перець 

солодкий шматочками і цибуля, обсмажені в томатному соусі); 
овочі фаршировані в томатному соусі виробляються наступних 

найменувань: 
– «Перець, фарширований овочами, в томатному соусі»; 
– «Перець, фарширований овочами і рисом, в томатному соусі»; 
– «Томати, фаршировані овочами, в томатному соусі»; 
– «Томати, фаршировані рисом і цибулею, в томатному соусі»; 
– «Голубці, фаршировані овочами, в томатному соусі»; 
– «Голубці, фаршировані овочами і рисом, в томатному соусі»; 
– «Баклажани, фаршировані овочами, в томатному соусі»; 
– «Баклажани, фаршировані овочами і рисом, в томатному соусі». 
  
3.2. Процеси попередньої підготовки сировини 
 
Сировину, що поступила у виробництво, сортують, відбираючи пошкоджені і 

зів’ялі екземпляри. 
Кабачки, патисони і баклажани миють у двох послідовно встановлених 

мийних машинах – у барабанній РЗ-КМА і щітково-мийній Т1-КУМ-ІІІ, піддають 
інспекції і очищенню від плодоніжок; кабачки – на машині РЗ-КИЖ, баклажани – 
на машині РЗ-КЧА з одночасним різанням на кружки. Патисони очищають від 
плодоніжки і залишків зав'язі уручну. 

Перець солодкий сортують, калібрують, миють, очищають від плодоніжки і 
насіння на автоматі РЗ-КЧБ, миють у мийній машині, інспектують, дочищають і 
обполіскують під душем за тиску води 300±50 кПа. 

 
Рис. 2.4.2. Баклажани різані в 

томатному соусі 

 
Рис.2.4.3. Перець, 

фарширований 



Моркву, буряк і біле коріння миють спочатку в лопатевій А9-КЛА/1, а потім в 
барабанній А9-КМ-2 мийних машинах. Забруднену сировину заздалегідь 
замочують у ванні з проточною водою. Далі моркву калібрують на 
універсальному калібрувачі А9-ККБ або іншого типу, а також в автоматі для 
обрізання кінців моркви, де суміщені процеси калібрування на 2 фракції: 24 – 40 і 
40 – 60 мм з обрізанням кінців. Буряк калібрують на три групи: дрібна - не 
менше 60 мм, середня – від 60 до 120 мм, велика – понад 120 мм, подальшу 
обробку проводять роздільно по групах. Очищення коренеплодів здійснюють 
механічним, хімічним або паротермічним способами. Під час 
використання паротермічних апаратів типу А9-КЧЯ замість механічного 
очищення на карборундових машинах втрати сировини знижуються на 3,4 г 10%. 
Після очищення для видалення шкірки коренеплоди миють у барабанній мийній 
машині, хімічне очищення проводять в киплячому 3,9% розчині гідроксиду 
натрію упродовж 3 хв, потім промивають проточною водою до повного видалення 
лугу і шкірки. 

Буряк бланшують за температури 120°С 15 – 20 хв до досягнення в центрі 
температури не менше 98°С, що дозволяє інактивувати ферменти, які викликають 
потемніння. Очищають буряк від шкірки на машинах -з терковою поверхнею і 
миють холодною водою в барабанній мийній машині. Для шпарення і очищення 
буряка використовують і пароводотермічні агрегати. Очищені коренеплоди 
інспектують, дочищають і обполіскують під душем. 

Цибулю очищають від шийки і кореневої мочки уручну, від шкірки – на 
агрегаті А9-КЧХ/1 або інших систем, миють під душем, дочищають і 
інспектують. Часник очищають від шкірки на машині А9-КЧП, миють і 
інспектують. 

Зелень миють порціями по 3 – 4 кг на металевих сітках за висоти шару 15 –
 20 см і тиску води 200 – 300 кПа, а також у пральних мийних машинах різних 
систем при співвідношенні води і зелені 10:1 з подальшим обполіскуванням. 

  
3.3. Склад, технологічні схеми та технологія виробництва консервів 

типу "Ікра овочева" 
 
Ікру виробляють трьома способами, які відрізняються між собою в 

основному підготовкою основної сировини – кабачків, патисонів, баклажанів, 
буряку і цибулі. Традиційний (І) спосіб передбачає виробництво ікри із 
обсмажених овочів до видимого усмажування, %: кабачків (патисонів) 35 – 40, 
баклажанів 30 – 32, буряку 28 – 32. 

Технологічні операції з підготовки сировини для виробництва ікри овочевої: 
сортування, миття, очищення, різання і обжарювання. 

Обсмажену основну сировину, а також моркву, білі корені та цибулю після 
стікання олії з поверхні подрібнюють на протиральній машині з діаметром 
отворів сита 3 мм або на вовчку з двома решітками: перша з діаметром отворів 10 
мм, друга – 3,5 мм. 

Кабачки, обсмажені з плодоніжкою, пропускають крізь протиральну машину 
з діаметром отворів сита останнього ступеня 1,2 мм. Подрібнену овочеву масу 
ретельно перемішують за рецептурою з томатною пастою, сіллю, цукром, 



прянощами, яблучним пюре із зеленню, підігріваючи її для повного розчинення 
цукру, солі та рівномірного розподілу компонентів. 

 
 
За комбінованим (ІІ) способом кабачки (патисони) обсмажують до 25 % 

видимого усмажування, подрібнюють і уварюють у вакуум-апараті МЗС-320 при 
залишковому тиску 12 – 19 кПа до масової частки сухих речовин (9,5±0,5) %, 
спочатку завантажуючи в апарат розжарену олію. Після уварювання додають 
подрібнені обсмажені коренеплоди і цибулю, сіль, цукор, прянощі, томат-пасту і 
зелень. Підігрівають, перемішують і подають на фасування. 

За третім (ІІІ) способом нарізані на кружки 15 – 20 мм кабачки і баклажани 
обробляють парою 5 – 10 хв (при температурі 100 ± 2 °С), цибулю розварюють 
цілою в киплячій воді 3 – 5 хв. Потім кабачки протирають, а цибулю і баклажани 
подрібнюють на вовчку. Протерту кабачкову масу далі уварюють у вакуум-
апараті типу МЗС-320 до масової частки сухих речовин 9,5 ± 0,5 % (за 
рефрактометром), додають рослинну олію, подрібнені обсмажену моркву і 
цибулю, сіль, томатну пасту, пасероване борошно, зелень, прянощі, перемішують, 
підігрівають і фасують. Подрібнену масу з баклажанів і цибулі не уварюють, а 
відразу передають на змішування. 

Під час вироблення ікри кабачкової вітамінізованої для підвищення харчової 
цінності в овочеву масу, підготовлену будь-яким з трьох способів, перед 
фасуванням додають аскорбінову кислоту (1 кг на 1000 кг продукту). 

Склад ікри овочевої. Залежно від виду ікри до складу її входить 75,5 – 
78,9% овочевої маси з кабачків (патисонів), або 70% баклажанів, або 54% цибулі, 
або 42% з буряку. У ікрі баклажанній Подільській частка баклажанів досягає 96,9 
%. До кожного з цих основних видів сировини додають обсмажені моркву (3 – 



4,6:%), білі корені (1,3 %) цибулю (1,5 – 10 %), 1,5% солі, 0,75 % цукру, 0,3 % 
зелені та прянощів. 

З кабачків (патисонів) і баклажанів виробляють ікру кубанську, куди 
додають до 30% увареної або обсмаженої огіркової маси. Випуск ікри з уварених 
овочів постійно збільшується завдяки меншій складності технологічного процесу 
порівняно з традиційним обсмажуванням основної сировини і виробництвом 
готового продукту, який більшою мірою задовольняє вимоги дієтичного 
харчування. Після змішування і підігрівання до 82±2 °С ікру перекачують 
насосом у наповнювачі для фасування у скляну або металеву тару місткістю не 
більше 0,65 дм3, укупорюють і стерилізують при 120 °С. 

 
3.4. Вимоги до якості ікри згідно з стандартами 
Масова частка сухих речовин в ікрі з кабачків має бути не менше 21%. з 

баклажанів – 24, баклажанній Подільській – 20, з буряку – 27, масова частка 
хлоридів у ікрі усіх видів – не менше 1,2 – 1,8 %, а жиру – не менше 9 %, 
титрована кислотність не більше 0,5 % (за яблучною кислотою), а в ікрі 
баклажанній Подільській – не більше 0,4 % у перерахунку на оцтову кислоту). 
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4.1. Харчове значення овочевих соків, їх класифікація і асортимент 
 

Сік – рідкий продукт, одержаний із фруктів і овочів 
шляхом їх механічної обробки. 

Високий вміст мінеральних речовин і вітамінів у 
овочевих соках та напоях зумовлює їх високу харчову 
цінність. Овочеві соки випускають неосвітлені та з 
м’якоттю, з одного виду овочів і мішані з двох чи більше 
видів овочів і плодів купажовані. 

Соки і напої овочеві залежно від використовуваної 
сировини і прийнятої технології виробляють різних 
найменувань. 

 
Асортимент овочевих соків: 
– сік натуральний без м'якоті – сік квашеної капусти; 
– сік натуральний з м'якоттю – моркв'яний, буряковий, томатний; 
– сік без м'якоті з цукром – буряковий; 
– сік з м'якоттю і цукром – буряковий, моркв'яний; 
– сік купажованый без м'якоті з цукром – сік квашеної капусти «Здоров'я»; 
– сік купажованный з м'якоттю – буряково-яблучний, моркв'яно-айвовий, 

буряково-айвовий, моркв'яно-яблучний; 
– сік купажований з м'якоттю і цукром – моркв'яно-яблучний, моркв'яно-

брусничний, моркв'яно-журавлинний, моркв'яно-виноградний. 
Асортимент овочевих напоїв: 
– «Ароматний» – з томатного соку з додаванням ефірної олії, кропу, солі і 

цукру; 
– «Червоний» – з бурякового і журавлинного пюре, яблучного соку з 

додаванням цукру; 
– «Молодість» – з томатного соку, протертих кабачків і селери або ефірної 

олії кропу з додаванням цукру чи солі; 
– «Особливий» – з томатного соку, пюре червоного солодкого перцю з 

додаванням цукру і солі; 
– «Огірковий» – з огіркового і томатного соків, пюре червоного солодкого 

перцю з додаванням цукру і солі; 
– «Томатний» – з томатного соку з додаванням цукру і солі; 
– «Естонський» – з томатної пасти, бурякового, капустяного і моркв'яного 

пюре, протертої селери і петрушки, пюре солодкого червоного перцю з 
додаванням цукру і солі; 

 
Рис. 2.5.1. Сік 



– «Осінній» – з соку томатного концентрованого або натурального, 
сливового пюре, бурякового соку з додаванням цукру; 

– «Літній» – з соку томатного концентрованого або натурального, 
моркв'яного пюре, яблучного соку з додаванням цукру. 

Соки і напої вказаних найменувань виготовляються з свіжих, квашених 
овочів, овочевого пюре, томатної пасти, соку томатного з додаванням або без 
додавання фруктових соків або пюре. 

Переважна більшість овочевих соків має низьку кислотність і рН 5,5 – 6,5, 
що створює сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів, переважно 
спороутворювальчих. У зв’язку з цим соки стерилізують при високій температурі 
(120˚С) упродовж досить тривалого часу (20 – 30 хв). Для пом’якшення режимів 
стерилізації овочеві соки підкислюють до рН 3,7 – 4,0 органічними харчовими 
кислотами або змішують з соками із більш кислих плодів і овочів. 
Однокомпонентні соки випускають з томатів, моркви, буряку, гарбуза і квашеної 
капусти. 

 
4.2. Технологія виробництва томатного соку 
 
Томатний сік займає домінуюче положення в групі овочевих соків. Його 

харчова цінність і смакові якості забезпечують високий попит у населення. 
Томатний сік випускають натуральним і з додаванням солі, прянощів, інших 

овочевих і фруктових соків, а також концентрований. 
Підготовка сировини. Цей процес включає наступні операції підготовки 

томатів: миття і сортування, дроблення і грубе протирання. 
Миють сировину в двох послідовно встановлених мийних машинах, 

сортують за кольором уручну на роликовому конвейєрі. Після сортування 
проводять інспекцію на конвейєрі, що закінчується душовим пристроєм для 
обполіскування томатів. 

Томати подрібнюють на дробарках, де одночасно з дробленням видаляють 
насіння і отримують пульпу. 

 
Пульпа це достатньо густа маса з грубо 

перемелених, попередньо очищених від шкірки 
помідорів. Вона поступає на протиральну машину з 
діаметром отворів сит 5 мм для відділення грубих 
включень: плодоніжки, зелених частин плодів і 
можливих домішок. Ця операція називається 
попереднім протиранням, а пульпа –
 грубопротертою. 

Протерту масу нагрівають в трубчастих теплообмінниках до 75 ± 5 
°С дляпереходу протопектину в розчинний пектин, інактивації ферментів, 
видалення повітря і покращення консистенції продукту. 

Розщеплювання протопектину до розчинного пектину збільшує вихід соку, 
зменшує втрати і розшаровування готового продукту. 

 
 

 
Рис. 4.5.2. Томатна пульпа 



ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА ТОМАТНОГО СОКУ 
НАТУРАЛЬНОГО 

 
 
Сік томатний 
 
Отримують сік на шнекових або лопатевих екстракторах, а також 

протиранням на машині з діаметром сит 3 мм, а потім з діаметром отворів сит 0,4 
мм і рухомою перегородкою для розділення маси на дві фракції. 

Вихід соку регулюється так, щоб забезпечити його хорошу консистенцію і 
текучість при масовій частці м'якоті не менше 10 – 15%. Вихід соку на 
екстракторах з діаметром сит 0,5 – 0,7 мм складає 55 – 65 %, на фільтруючих 
центрифугах – 70 – 80%. У разі протирання – на сік використовується тільки 
перша фракція в межах 55 – 65%, а друга – 31 – 30% поступає для вироблення 
томатного пюре і пасти. 

Для попередження розшаровування готового томатного соку і утворення 
осаду сік гомогенізують при тиску 8-10 Мпа, а потім деаерують при залишковому 
розрідженні 0,015 – 0,035 Мпа. 

Деаерація – це видалення повітря з тканин продукту і того, що потрапило під 
час переробки, при цьому зменшується спінювання соку під час фасування і 
досягається необхідна маса нетто, зменшуються втрати вітаміну С, знижується 
тиск в банці під час стерилізації. 

Якщо томатний сік виробляють з сіллю, то перемішування свіжовіджатого 
соку упродовж 5 – 10 хв проводять до гомогенізації. 



Гомогенізація – технологічний процес, який проводиться над двох- або 
багатофазною системою, в ході якого зменшується ступінь неоднорідності 
розподілення хімічних речовин і фаз по обʼєму гетерофазної системи. 

Перед фасуванням сік піддають високотемпературній стерилізації в потоці 
при 125 °С упродовж 70 або 55 с при 130 °С, охолоджують до 97 ± 1 °С. 

Така високотемпературна обробка визначена, виходячи з термостійкості спор 
збудників ботулізму, здатних розвиватися в томатному соку, особливо в сировині 
машинного збору, що характеризується невеликою активною кислотністю від 4,2 
до 4,7 рН і високою засміченістю грунтом. 

Сік фасують у скляні або металеві лаковані 
банки, які закупорюють лакованими кришками. 

Завершуючу теплову обробку томатного 
соку здійснюють за двома варіантами: у 
автоклавах і в безперервнодіючих апаратах. 

За першим варіантом сік закупорюють на 
автоматичній закупорювальній машині і 
стерилізують при 110 °С від 5 до 30 хв залежно 
від об'єму тари. Температура фасування має бути 
не менше 96 °С. 

При потоковому способі пастеризації скляні 
банки з гарячим томатним соком накривають 
металевими кришками і піддають 

ексгаузтуванню в ексгаустері упродовж 20 с для видалення повітря зне 
заповненого продуктом простору банки, зниження тиску в тарі і попередження 
зриву кришки під час подальшої пастеризації. Банки, що вийшли з екс-гаустера, 
негайно закупорюють, а потім пастеризують упродовж 25 – 30 хв при 96 ± 1°С. 

З томатів також випускають сік концентрований з масовою часткою сухих 
речовин 40 %. 

  
4.3. Вимоги до сировини, рекомендовані сорти 
 
У томатно-соковому виробництві на 

переробку допускаються свіжі, здорові, зрілі 
томати ручного і механізованого збору, яскраво 
забарвлені без прозелені. Не приймається 
сировина яка підгнила, підморожена, пошкоджена 
сільськогосподарськими шкідниками, хворобами і 
недостигла. 

Рекомендовані сорти: Маяк, Брекодей, Марглоб-104, Колективний 114, 
Одеський 19, Подврок 105, Восход 119, Київський 139, Вимпел і ін. 

  
4.4. Режими технологічних процесів і обладнання 
 
Високий вміст мінеральних речовин і вітамінів у овочевих соках та напоях 

зумовлює їх високу харчову цінність. 
Переважна більшість овочевих соків має низьку кислотність і рН 5,5 – 6,5, 

що створює сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів, у тому числі 

 
Рис. 2.5.3. Томатний сік 
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спороутворюючих. У зв’язку з цим протерту томатну масу нагрівають в 
трубчастих теплообмінниках до 75 ± 5 °С для переходу протопектину в 
розчинний пектин, інактивації ферментів, видалення повітря і покращення 
консистенції продукту. 

Розщеплювання протопектину до розчинного пектину збільшує вихід соку, 
зменшує втрати і розшаровування готового продукту. 

Отримують сік на шнекових або 
лопатевих екстракторах, на фільтруючих, а 
також протиранням на машині з діаметром сит 
3 мм, а потім з діаметром отворів сит 0,4 мм і 
рухомою перегородкою для розділення маси 
на дві фракції. 

Вихід соку регулюється так, щоб 
забезпечити його хорошу консистенцію і 
текучість при масовій частці м'якоті не 
меншої 10 – 15%. Вихід соку на екстракторах 
з діаметром сит 0,5 – 0,7 мм складає 55 – 65 %, 
на фільтруючих центрифугах – 70 – 80%. У 
разі протирання – на сік використовується 
тільки перша фракція в межах 55 – 65%, а 
друга – 31 – 30% поступає для вироблення 

томатного пюре і пасти. 
Для попередження розшаровування готового томатного соку і утворення 

осаду сік гомогенізують при тиску 8 – 10 Мпа, а потім деаерують при 
залишковому розрідженні 0,015 – 0,035 Мпа. 

Перед фасуванням сік піддають високотемпературній стерилізації в потоці 
при 125 °С упродовж 70 або 55 с при 130 °С, охолоджують до 97 ± 1 °С. 

Така високотемпературна обробка визначена, виходячи з термостійкості спор 
збудників ботулізму, здатних розвиватися в томатному соку, особливо в сировині 
машинного збору, що характеризується невеликою активною кислотністю від 4,2 
до 4,7 рН і високою засміченістю грунтом. 

Сік закупорюють на автоматичній закупорювальній машині і стерилізують 
при 110 °С від 5 до 30 хв залежно від об'єму тари. Температура фасування має 
бути не менше 96 °С. 

Під час потокового способу пастеризації скляні банки з гарячим томатним 
соком накривають металевими кришками і піддають ексгаузтуванню в ексгаустері 
упродовж 20 с для видалення повітря з не заповненого продуктом простору банки, 
зниження тиску в тарі і попередження зриву кришки при подальшій пастеризації. 
Банки, що вийшли з ексгаустера, негайно закупорюють, а потім пастеризують 
упродовж 25 – 30 хв при 96 ± 1 °С. 

 
4.5. Вимоги до якості томатного соку за стандартами 
 
Томатний сік займає домінуюче положення в групі овочевих соків. Його 

харчова цінність і смакові якості забезпечують високий попит у населення. 
Томатний сік випускають натуральним і з додаванням солі, прянощів, інших 

овочевих і фруктових соків, а також концентрований. 

 
Рис. 2.5.5 Протиральна машина 



 
Вимоги до якості готової продукції. 

Консерви "Сік томатний натуральний" мають 
містити не менше 4,5 % масової частки сухих 
речовин, бути рідиною із зваженими 
тонкоподрібненими частинками м'якоті 
красивого червоного або оранжево-червоного 
кольору. У соку, виробленому з додаванням 
солі, нормується масова частка хлоридів в 
межах 0,6 – 1,0 %. Загальна кількість цукрів 2,1 

– 3,7%. Органічні кислоти включають яблучну і лимонну. У соку міститься 1,4 – 
4,4 мг/100г лікопіну і 0,06 – 0,32 мг/100г каротину. Консистенція залежить від 
вмісту розчинного пектину і вмісту м’якоті. Оптимальна консистенція 
забезпечується при вмісті у соку 6 – 7% м’якоті. Вміст вітаміну С у соку 
становить 10,2 – 23 мг/100г, у процесі зберігання втрати вітаміну досягають 50 %. 
До складу мінеральних речовин входять калій, натрій, кальцій, магній, залізо та 
інші. 

 
4.6. Виробництво моркв'яного соку та овочевих напоїв 
 
Моркв'яний сік. Харчова цінність моркви визначається головним чином 

вмістом каротину, тому технологія і використовуване устаткування забезпечують 
перехід його в сік. 

Моркву миють у лопастній і барабанній 
мийних машинах, подають на обрізання кінців. 
Очищають сировину в паротермічних апаратах 
або на картоплечистках, миють в барабанній 
мийній машина, інспектують і дочищають на 
конвейєрі. 

Очищену моркву подрібнюють на 
коренерізці або шинкувальній машині, 
ошпарюють упродовж 10 хв в ошпарювачах або 
дигестерах і негайно подають на протирання на 

здвоєну протиральну машину з діаметром отворів сит 1,8 – 1,5 і 0,8 – 0,5 мм, на 
екстрактори з ситами 0,8 – 0,5 мм або застосовують фільтрувальні центрифуги. 

Протерте пюре змішують з 10% цукровим сиропом з додаванням лимонної і 
аскорбінової кислот у співвідношенні 1:1, гомогенізують при тиску 10 – 15 Мпа, 
деаерують при залишковому тиску 86,5 – 93,1 кПа упродовж 8 – 10 хв у вакуум-
апаратах або деаераторах різних типів. Підігрівають до 90 °С, фасують в скляні 
банки, закупорюють кришками, виготовленими з лакованої жерсті, і стерилізують 
при 120 °С. 

 
Вимоги до готової продукції. Стерилізований сік з моркви з м'якоттю 

повинен містити: масову частку сухих розчинних речовин – 9 %, масову 
частку цукру – 6 %. Титровану кислотність у перерахунку на лимонну кислоту не 
більше 0,5 %. Гранично допустимі концентрації важких металів в мг на 1 л: 
свинець – 1,0, кадмій – 0,05, миш'як – 0,2, ртуть – 0,02, мідь – 5,0, олово – 200,0. 

 
Рис. 2.5.6. Томатний сік 

 

 
Рис. 2.5.7. Морквʼяний сік 



Овочевий напій «Огірковий». У його склад входять: сік з мʼякіттю з томатів, 
огірків, червоного солодкого перцю з додаванням солі і цукру. 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВІВ НАПІЙ 

“ОГІРКОВИЙ” 

 
 
Підготовка огірків. Процес виробництва соку починається з подачі огірків за 

допомогою контейнероперекидача в приймальну ванну з водою, а далі сировина 
надходить на інспекцію, яка проводиться на стрічковому транспортері. 
Проінспектована сировина направляється на миття у щіткову мийну машину для 
видалення забруднень і залишків отрутохімікатів з поверхні овочів. Помиті огірки 
нарізають на кружечки товщиною 2 – 3 см на різальній машині. Потім вони 
надходять у збірник на витримування упродовж 1 – 2 годин у 2% розчині солі для 
видалення гіркоти. Після витримки кружки огірків промивають водою і 
подрібнюють на дробарці, а потім пресують на пакпресі. Отриманий сік 
нагрівають до 100 °С у трубчастому підігрівачі і фільтрують на фільтр-пресі. 
Одержаний сік насосом перекачується в реактор на змішування з іншими 
компонентами. 

Підготовка томатів. Томати за допомогою ящикоперекидача вивантажують 
на роликовий транспортер, де їх сортують за якістю, видаляючи не придатні для 
переробки плоди. Миття і ополіскування томатів виконують у вентиляторній 
мийній машині. Помиті плоди надходять на подрібнення у дробарку. Подрібнена 



маса надходить у трубчастий підігрівач, де підігрівається до температури 70 – 72 
°С і направляється для протирання на протиральну машину. Протерта масса 
надходить на змішування. 

Підготовка пюре з червоного перцю. Пюре направляється на здвоєну 
протиральну машину для отримання соку з м’якоттю. Одержаний сік насосом 
перекачується в реактор на змішування. 

Підготовка цукру і солі. Цукор-пісок і сіль за допомогою мішкоперекидача 
подають на просіювання. Там їх просіюють через обладнаний магнітоуловлювач 
просіювач. Зважують на вагах відповідно до рецептури і подають на змішування у 
реактор. 

Виробництво напою огіркового. Всі 
перераховані вище компоненти змішують у 
реакторі упродовж 5 – 10 хв до отримання 
однорідної маси. Після змішування суміш 
гомогенізують у гомогенізаторах для отримання 
однорідного тонкоподрібненого продукту, що 
попереджує розшарування під час зберігання і 
покращує зовнішній вигляд 
продукту. Гомогенізована маса надходить на 

деаерацію в деаератор при температурі 45 – 50 0С упродовж 8 – 10 хв. Після 
деаерації сік підігрівається до температури 90 0С і відправляється на фасування у 
дозувально-наповнювальний автомат. Наповнені банки закупорюють і передають 
на стерилізацію. Час від закупорювання банок до їх стерилізації не повинен 
перевершувати 30 хвилин. Закупорена банка пристроєм для завантажування 
автоклавних корзин, завантажується в автоклав, для проведення стерилізації для 
банок І-82-1500 за режимом, (20-30-30)/120 простерилізовані банки охолоджують 
до 40 °С потім вивантажуються з автоклава. 

Підготовка тари. Скляна тара із цехового складу подається у мийну машину. 
Підготовлені банки конвеєром подають на фасування. 

Оформлення готової продукції. Простерилізовані банки надходять на миття 
яке проводиться в мийно-сушильній машині для миття наповненої тари, помита 
тара відправляється на наклеювання етикеток в етикетувальну машину, а потім на 
зберігання. 

Вимоги до готової продукції. Стерилізований напій «Огірковий» це 
однорідна маса з розподіленою рівномірною м’якоті, допускається незначне 
розшарування напою. За фізико-хімічними показниками напій має містити: 
масову частку сухих розчинних речовин – 5 %, титровану кислотність не більше 
0,5 % повареної солі не більше 1 %. Гранично допустимі концентрації важких 
металів в мг на 1 л: свинець – не допускається, мідь – 5,0, олово – 100,0. 

 
  

 
Рис. 2.5.8. Огірковий напій 
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1. Особливості класифікацій продуктів дитячого харчування в Україні та 

світі 
 
Одна із найважливіших умов, що забезпечує охорону здоров’я дорослої 

людини – організація раціонального харчування немовлят і дітей у ранньому віці. 
Раціональне харчування дітей, особливо першого року життя, є однією із 
основних умов їх нормального фізичного та нервово-психічного розвитку, 
високого опору до різних захворювань та інших шкідливих факторів зовнішнього 
середовища [1]. 

Найкращою їжею для немовлят є материнське молоко за умови, що мати 
здорова і отримує повноцінне харчування. У більшості розвинутих країн Європи 
понад 80 % матерів годують дітей своїм молоком. Це наслідок державних 
пропагандистських кампаній. Діє навіть Всесвітня організація по боротьбі за 
грудне годування. 

Проблематичною є ситуація, яка склалася в Україні і багатьох інших країнах 
світу, в яких велика кількість дітей вигодовуються штучно. За оцінками Асоціації 
виробників дитячого харчування, в Україні лише 22 % дітей знаходиться 
виключно на грудному годуванні (в Російській Федерації – 32 %, в країнах Азії – 
54 %). Лише 5 % дітей в Україні вживають виключно грудне молоко до одного 
року [2]. В таких умовах проблема забезпечення дітей високоякісними, біологічно 
повноцінними продуктами харчування може бути вирішена тільки через систему 
їх промислового виробництва. Тому аналіз класифікації й асортименту продуктів 
дитячого харчування в Україні та світі з метою визначення перспективних 
напрямків щодо розробки інноваційних технологій продуктів для харчування 
малюків, які були б конкурентоспроможними як на українському ринку, так і на 
ринку Євросоюзу, є актуальним завданням. 

 
Україна є невід’ємною частиною світової спільноти, що прагне увійти до 

Євросоюзу і стати активним учасником світових економічних процесів. Вплив 
макроекономічних чинників на розвиток українського ринку, в т.ч. ринку 
дитячого харчування, можна вважати одним з вирішальних [3]. 

Ринок продуктів дитячого харчування – одна із наболілих тем українського 
виробника й споживача, і відноситься більше до соціальних питань нашого 
суспільства, ніж до комерційних. Аналіз сучасного стану ринку дитячих 
продуктів в Україні та світі дає можливість прогнозувати напрями його розвитку і 



передбачити перспективи розробки продуктів для харчування дітей, які були б 
конкурентоспроможними як на українському ринку, так і на ринку Євросоюзу. 

Перш ніж розглядати ринок дитячих продуктів, слід детально проаналізувати 
загальні вимоги до цих продуктів в залежності від віку дитини. 

Найбільш важливою умовою для можливості асиміляції їжі дитячим 
організмом в будь-якому віці є відповідність між хімічною структурою їжі і 
ферментними констеляціями організму. Це «правило відповідності» проявляється 
на всіх рівнях засвоєння харчових речовин: в шлунково-кишковому тракті, при 
транспорті поживних речовин до органів і тканин, на рівні клітинного харчування 
і, нарешті, при перетворенні цих речовин в субклітинних структурах. Таким 
чином, адекватним певному віку може бути тільки той продукт, який достатньою 
мірою за якісними і кількісними характеристиками відповідає типу обміну 
речовин і організації ферментних процесів даного організму [1,4-6]. 

Продукти дитячого харчування за ступенем їх відповідності віковим 
фізіолого-біохімічним особливостям дитячого організму можна розділити на 5 
груп [1,6]. 

1 група – продукти, що забезпечують харчування дітей в перші 6 місяців 
життя. Для даного віку характерні: фізіолого-біохімічна незрілість організму і, 
перш за все, ферментних систем травного тракту. Основна їжа – материнське 
молоко – монопродукт, який містить всі необхідні компоненти (формула 
збалансованого харчування для даного вікового періоду). 

2 група – продукти, що забезпечують харчування дітей від 6 місяців до 1 
року. Основне джерело енергетичного і пластичного харчування дітей – молоко і 
молочні продукти. Але обов’язкова корекція: додаються білкові продукти (м’ясо), 
крохмаль зернових продуктів (як джерело енергії), залізовмісні продукти (жовток 
яйця, печінка, вівсяна крупа), мінеральні речовини і вітаміни (овочі та фрукти). 

3 група – продукти, що забезпечують харчування дітей від 1 до 3 років. 
Даний віковий період характеризується швидким дозріванням фізіолого-
біохімічних систем травного тракту і наближенням характеру його 
функціонування до організму дорослої людини. Поступово знижуються потреби в 
білках, вітамінах і енергії при перерахунку на 1 кг маси тіла. Різко розширюється 
асортимент продуктів, які здатний засвоїти організм дитини. У цьому віці дитина 
має потребує практично в усіх основних групах харчових продуктів, проте 
способи їх приготування та їхнє співвідношення в раціонах харчування 
зберігають специфічні риси, які відображають основні фізіолого-біохімічні 
особливості даного віку. У великій кількості використовуються молоко і молочні 
продукти, хлібобулочні вироби, різні каші, овочеві і фруктові пюре, м’ясні й 
рибні котлети, соки, свіжі овочі та фрукти. З огляду на фізіологічні особливості 
травного тракту дітей даного віку і наявність в більшості фруктів та овочів досить 
грубої клітковини необхідна гомогенізація або ретельне подрібнення овочів і 
фруктів. 

4 група – продукти, що забезпечують харчування дітей від 3 до 6 років. 
Дитячий організм в цьому віці здатний засвоювати всі натуральні й консервовані 
продукти. І все ж для дітей цього віку, особливо тих, що знаходяться в дитячому 
дошкільному закладі, доцільно включення в раціон спеціалізованих комбінованих 
продуктів харчування з додаванням білково-мінерального компонента (хліб, 
булочки, цукерки, гречана, вівсяна, рисова крупи), збагаченого незамінними 



амінокислотами, вітамінами групи В, молочнокислим кальцієм, а також 
спеціальних консервованих продуктів для дитячого харчування (соки, пюре, пасти 
та ін.). 

5 група – продукти, що забезпечують харчування дітей шкільного віку. 
Склад продуктів дуже різноманітний. Щодня в меню повинні бути молоко і 
кисломолочні продукти (до 500 г в різних видах). Сметану краще 
використовувати для заправки супів і салатів, вершкове масло – без кулінарного 
оброблення, рослинні олії – для заправки овочевих страв. У щоденному 
харчуванні широко повинні використовуватись яйця, м’ясо, риба, хліб житній, 
спеціалізовані хлібобулочні вироби підвищеної біологічної цінності, різноманітні 
крупи; в достатній кількості включаються овочі, ягоди, фрукти, соки – 
неосвітлені, з м’якоттю, багаті на пектин. 

Умовний поділ продуктів дитячого харчування на 5 груп покладений в 
основу їх класифікацій, які мають певні особливості в світі та в кожній окремо 
взятій країні. Для розуміння сегментарного поділу ринку продуктів дитячого 
харчування та перспектив розробки і впровадження у виробництво нових груп 
дитячих продуктів, необхідно провести глибокий аналіз особливостей 
класифікацій цих продуктів в Україні та світі, їх відповідність та відмінності одна 
від одної.  

 
Особливості класифікацій продуктів дитячого харчування у світі й Україні 

Світовий ринок дитячого харчування умовно поділяють на 3 основні 
сегменти [3,7]: 

– перший – найбільший сегмент – продукти на молочній основі (замінники 
грудного молока – ЗГМ), які використовують для годування немовлят у перші 6 
місяців життя; 

– другий сегмент – банкова продукція (пюре, соки, овочеві та м’ясні 
консерви); 

– третій сегмент – сухі сніданки (у вигляді пластівців, сухариків). 
Світовий поділ продуктів дитячого харчування на сегменти умовний і не 

повністю враховує розглянуті вище п’ять груп продуктів, які повністю 
відповідають віковим особливостям організму дитини у процесі росту. 

В Україні, як і в бувшому СРСР, до вересня 2015 року виділяли 5 основних 
сегментів продуктів дитячого харчування (ПДХ): 

– перший – найбільший сегмент – ПДХ на молочній основі (рис. 1); 
– другий сегмент – ПДХ на м’ясній і м’ясорослинній основі (рис. 2); 
– третій сегмент – ПДХ на рибній основі (рис. 3); 
– четвертий сегмент – ПДХ на фруктово-ягідній та овочевій основі (рис. 4); 
– п’ятий сегмент – ПДХ на зерновій основі або продукти прикорму на 

зерновій основі (рис. 5). 
Молочні продукти дитячого харчування класифікують за кількома 

класифікаціями (рис. 1) [1,8]: 
– за віковими категоріями їх групують в залежності від віку дітей, для 

годування яких вони призначені; 
– за способом виробництва розрізняють сухі, рідкі та пастоподібні молочні 

продукти; 



– за ступенем адаптації молочні продукти поділяють на адаптовані 
(високоадаптовані й частково адаптовані) та неадаптовані; 

– за способом приготування є інстантні молочні продукти й такі, що 
потребують варіння. 

ПДХ на молочній основі призначені для харчування здорових і хворих дітей 
різних вікових груп. Асортимент цих продуктів узгоджений з органами охорони 
здоров’я з урахуванням фізіологічних потреб дитячого організму в поживних 
речовинах. Їх застосовують для штучного годування дітей першого року життя в 
разі часткової або повної відсутності материнського молока. У літературних 
джерелах наводяться численні класифікації продуктів цієї групи. У деяких 
джерелах медичного характеру вказується на доцільність групування продуктів за 
ступенем їх відповідності віковим фізіолого-біохімічним особливостям дитячого 
організму, за видом використовуваної сировини і особливостями хімічного 
складу; в технічній літератур – за способами технологічного оброблення, 
консистенції і т. ін. В наведеній класифікації ПДХ на молочній основі (рис. 1) 
врахована найбільша кількість можливих класифікаційних ознак [1,8]. 

У структурі харчування дітей першого року життя особливе місце належить 
ЗГМ, які призначені для годування дітей в разі часткової або повної відсутності 
материнського молока. ЗГМ – продукти, виготовлені на основі коров’ячого 
молока, білків сої, іншої високоякісної сировини; вони максимально наближені за 
складом і властивостями до жіночого молока і тому адаптовані до 
функціональних особливостей організму дітей першого року життя [1]. 

В останні роки за кордоном для годування дітей віком від 5-6 місяців широко 
використовують молочні суміші – так звані «наступні» формули. У їхніх назвах 
ставлять цифру 2, що означає друге півріччя життя [8]. 

Спеціалізовані (лікувальні) продукти в залежності від призначення 
поділяють на ПДХ для хворих і недоношених дітей, а також дітей з екологічно 
неблагополучних районів. Особливість і ефективність лікувальної дії цих 
продуктів визначається або виключенням (елімінацією), або збагаченням 
продукту харчовими речовинами відповідно до патогенезу і характеру 
захворювання [8]. 

Найбільш важливим завданням є організація виробництва продуктів 
дитячого харчування першої групи для забезпечення потреб дітей раннього віку в 
основних харчових інгредієнтах при відсутності материнського молока [1,4,8]. 

 



 
Рис. 1. Класифікація ПДХ на молочній основі (діяла в Україні до вересня 

2015 р.) [1, 8] 
 
Продукти на м’ясній та м’ясо-рослинній основі (рис. 2) включають в раціон 

харчування дітей з 8 місяців, оскільки м’ясо містить велику кількість повноцінних 
білків, в тому числі незамінних амінокислот, вітамінів (А, В1, В12), мінеральних 
та інших речовин і, що особливо важливо, легкозасвоюваного заліза [9-11]. 

 



 
Рис. 2. Класифікація ПДХ на м’ясній та м’ясо-рослинній основі (діяла в 

Україні до вересня 2015 р.) [9] 
 
М’ясо слід вводити в раціон харчування в подрібненому, а консерви – краще 

в гомогенізованому вигляді. Тому консистенція цих продуктів повинна «щадити» 
систему травлення дитячого організму. У той же час, такі консерви повинні 
забезпечувати гарантоване за хімічним складом, харчовою цінністю і безпечністю 
харчування малюків. Їх застосування знижує витрати часу і значно полегшує 
процес приготування їжі [9-10]. 

Чисто м’ясні консерви отримують з натуральної м’ясної сировини 
(яловичини, свинини, м’яса птиці), яка піддається ретельному обробленню. До 
м’ясної сировини може бути доданий бульйон, масло вершкове, олія рослинна, 
структуроутворювачі (крохмаль, борошно), цибуля [10-11]. 

Кількість м’яса в закордонних м’ясорослинних консервах становить від 8 до 
12 %. До їх складу включають рослинну сировину – овочі (моркву, кольорову і 
білокачанну капусту, картоплю, томати, зелений горошок, цибулю, петрушку, 
крупи, манну крупу, рис, пшеничне, кукурудзяне, вівсяне борошно, макарони, 
локшину, яєчну вермішель, протерті сухарі та ін.) Присутність рослинної 
сировини в м’ясо-рослинних консервах сприяє збільшенню відділення 
шлункового соку і кращому засвоєнню білка. До того ж, така сировина є 
джерелом харчових волокон (клітковини, геміцелюлози, пектинових речовин, 
лігніну тощо), що покращує роботу травної системи, а присутність водорозчинних 
вітамінів підвищує їх фізіологічну цінність [9,11]. 

Багато видів м’ясних та м’ясо-рослинних консервів збагачують залізом, що є 
важливим фактором, який попереджає залізодефіцитні стани (анемії) у дітей 
першого року життя. 

Особливу групу складають продукти спеціального призначення, які 
призначені для харчування хворих дітей. У цю групу входять спеціалізовані 
продукти для дітей дошкільного та шкільного віку і підлітків, а також консерви 
лікувального чи профілактичного призначення для дітей, які постраждали від 
радіаційного впливу. Продукти мають підвищений вміст кальцію, 



легкозасвоюваного заліза, β-каротину, харчових волокон, які відіграють важливу 
роль в зниженні кількості радіонуклідів і виведенні їх з організму [9-11]. 

Продукти на рибній і рибо-рослинній основі (рис. 3) вводяться в раціон 
харчування дітей з 8-9 місяців. 

 

 
Рис. 3. Класифікація ПДХ на рибній основі (діяла в Україні до вересня 2015 

р.) [12] 
 
Риба є високобілковим продуктом (вміст білка – 10 – 18 %). Крім того, вона 

містить жир (0,8 – 20,0 %), вітаміни групи В (B1, B2, В12) і РР, мінеральні 
речовини – фосфор, калій, натрій, кальцій, магній, а також йод, мідь, бром, цинк, 
марганець, кобальт тощо. М’язова тканина риби м’яка, легко перетравлюється і 
завдяки рідкій консистенції ліпідів і меншому вмісту сполучної тканини вона 
добре засвоюється дитячим організмом. Поліненасичені жирні кислоти, які 
містяться в рибі, необхідні організму дитини для синтезу інших біологічно 
активних речовин, що беруть участь в регуляції обміну речовин, побудові сітківки 
ока та ін. Тому риба повинна обов’язково входити в раціон харчування дітей 
першого року життя [12]. 

Вітчизняна і закордонна рибна промисловість випускає рибо-рослинні 
консерви, в яких рослинні компоненти (овочі, крупи та ін.) присутні в кількості 10 
– 20 %. Як рибну сировину використовують океанічні (тріску, минтай, лосось) і 
річкові (судак, короп) породи риб. Ці консерви максимально готові до вживання: 
їх необхідно тільки розігріти. Рибо-рослинні консерви мають підвищену харчову 
цінність за рахунок внесення інших продуктів – рослинної сировини, масла і т.д. 
[12-13]. 

Рибні консерви дитячого харчування мають подрібнену однорідну масу (крім 
консервів для школярів), основу якої становить м’ясо риб (до 50 %) з додаванням 
круп, овочів, сухого молока, вершкового масла, рослинної олії, цибулі, борошна 
та інших компонентів, а також невеликої кількості солі [13]. 



Новим напрямком у роботі підприємств рибоконсервної промисловості є 
вироблення консервів дитячого харчування на основі риб і морських гідробіонтів 
[12-13]. 

ПДХ на фруктово-ягідній та овочевій основі (консерви) – рис. 4 – 
виробляють з високоякісних свіжих плодів і овочів. Консерви на фруктово-ягідній 
та овочевої основі являють собою гомогенізовану пюреподібну масу. При їх 
виготовленні, крім рослинної сировини, додають кухонну сіль, цукор, вершкове 
масло, молоко, рис, борошно і т.д. 

 

 
Рис. 4. Класифікація ПДХ на фруктово-ягідній та овочевій основі (діяла в 

Україні до вересня 2015 р.) [14] 
 
Соки для дитячого харчування готують з добірної сировини – натуральних 

плодів і ягід: слив, вишні, черешні, яблук, абрикосів, персиків та ін. Вид сировини 
визначає вид консервів. Рекомендовано включати соки в раціон дітей, які 
перебувають на грудному годуванні, тому що соки – джерело вітамінів і багатьох 
інших біологічно активних речовин, але не раніше 4-го місяця життя. Для 
дитячого харчування випускають соки як освітлені, так і з м’якоттю, що 
обумовлює надходження в організм дітей харчових волокон, які стимулюють 
діяльність шлунковокишкового тракту. З цієї причини соки з м’якоттю вводять в 
раціон харчування більш старших дітей, у яких сформувалася більш стійка 
слизова оболонка кишечника [14]. 

Фруктове або фруктово-овочеве пюре вводять в раціон дитини тільки після 
того, як протягом 2-3 тижнів вона вживала соки. Пюре має напіврідку 
консистенцію, для отримання якої в якості структуроутворювачів використовують 
невеликі кількості крохмалю, пшеничної муки (рисової, манної і т.д.), пектину, 
гуарової камеді тощо. Пюре випускають гомогенізоване, подрібнене і крупно-
подрібнене; рекомендують дітям відповідно 4-6, 6-9 і старше 9 місяців [14]. 

В останні роки виробляють комбіновані пюре на фруктово-зерновій основі (із 
фруктів з додаванням зернових) і фруктово-молочні (із фруктів з додаванням 



молочних продуктів). Комбіновані пюре мають більш високу харчову і 
енергетичну цінність, оскільки присутність зернового компонента сприяє 
збільшенню вмісту вуглеводів. Однак наявність зернового компонента підвищує 
навантаження на ще не зміцнілу систему травлення дитини, тому їх 
рекомендують з 6-7 місяців. Різновидом комбінованих пюре є продукти на 
фруктово-молочній основі. В якості основної сировини використовують яблука, 
персики, абрикоси, сливи та ін., а молочної – йогурт, вершки, сир кисломолочний. 
Для отримання відповідної консистенції як загусник використовують крохмаль 
або пшеничне борошно. Харчова цінність таких продуктів істотно підвищується 
за рахунок присутності молочних продуктів як джерел білка й жиру, їх 
рекомендують дітям з 6-7 місяців життя [14]. 

У більш старшому віці доцільно вводити десерти – складні комбіновані 
продукти, які включають не тільки фрукти, але і злаки (рис, манну крупу), 
загусники (крохмаль, гуміарабік), цукор, ароматизатори. Слідом за фруктовими 
пюре з 5-6 місяців в раціон дитячого харчування рекомендують вводити овочеве 
пюре. В якості першого прикорму дають однокомпонентні пюре з моркви, 
картоплі, кабачків і ін. Потім поступово вводять багатокомпонентне пюре, 
наприклад з моркви і кольорової капусти, з моркви і гарбуза і т.д. Починаючи з 6-
7-місячного віку в раціон харчування вводять пюре з томатів, квасолі, зеленого 
горошку і т.д., які мають більш щільну консистенцію. Продукти на плодоовочевій 
основі використовують, як правило, в якості першого прикорму починаючи з 4 
місяців життя дитини [14]. 

Закордонні фірми ділять свою продукцію на стадії або етапи в залежності від 
віку, в якому вони рекомендуються: 1 стадія – діти від 3 до 6 місяців; 2 стадія – з 6 
до 9 місяців; 3 стадія – з 9 місяців. 

ПДХ на зерновій основі (рис. 5) вводять в раціон харчування дітей першого 
року життя з 6 місяців як основне джерело вуглеводів – крохмалю, клітковини, 
геміцелюлози і т.д. [15-16] 

 

 
Рис. 5. Класифікація ПДХ на зерновій основі (діяла в Україні до вересня 2015 

р.) [15] 
 



Найбільш поширеними ПДХ на зерновій основі є каші. Однак каші з рисової 
і гречаної муки не містять глютену – білка, що утворює клейковину і здатний 
викликати у деяких дітей небажані проблеми з кишечником (за останніми даними 
МОЗ України, гречана мука також містить сліди глютену). Тому на упаковці 
таких каш вказують – «без глютену», що є важливою обставиною при 
призначенні такого прикорму для дітей молодшого віку, які можуть мати 
непереносимість цього білка. Починаючи з 6,5-7,0 місяців вже можна давати каші 
з інших круп, що містять глютен, крім пшеничних [16]. 

Каші за способом приготування умовно можна поділити на дві групи – 
молочні та безмолочні. Для відновлення перших потрібна вода, других – 
спеціальне молоко дитячого харчування. Безмолочні каші, розведені на воді, 
використовують в харчуванні дітей, що не переносять коров’яче молоко [15-16]. 

Продукти на зерновій основі вводять в раціон дитини з урахуванням їх 
білкового, вуглеводного, вітамінного і мінерального складу. У міжнародній 
практиці поширені злакові продукти прикорму, збагачені кальцієм, залізом і 
основними вітамінами (інстантні муку й каші додатково збагачують сухими 
плодо-овочевими добавками, в них також додають відповідні ароматизатори). 
Кількість кожного вітаміну й мінерального компонента становить, як правило, не 
менше 20 і не більше 50 % добової потреби організму дитини в них [15]. 

Різновидом каш можна вважати розчинне печиво, яке за своїми 
властивостями близьке до них. Розчиняючись в молоці або воді, воно 
перетворюється в гетерогенну масу, яку можна давати дітям з 7-8 місяців життя. 

Каші виготовляють і для дітей старшого віку – більше 1 року [16]. 
У вересні 2015 року в Україні було введено в дію «Гігієнічні вимоги до 

продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх 
якості» [17], згідно яких розрізняють три групи продуктів дитячого харчування 
(рис. 6). Згідно запровадженої в Україні класифікації, молочні продукти дитячого 
харчування поєднані в першу групу (дитячі суміші початкові – від народження до 
6-ти місяців, та для подальшого годування – від 6-ти місяців до 1-го року) та 1 
підгрупу третьої групи – рідкі й пастоподібні кисломолочні продукти. Крім того, 
молоко використовується для відновлення продуктів дитячого харчування на 
основі злакових культур – продуктів другої групи. В окрему групу (2 група) 
виділені продукти на основі злакових культур, а всі інші групи ПДХ поєднані в 
одну (третю) групу. 

Наведені на рис. 6 дані вказують на те, що класифікація продуктів дитячого 
харчування, прийнята в Україні, не зовсім відповідає світовій класифікації, хоча у 
її основі лежать положення Сodex Alimentarius, і дуже далека від класифікації 
ПДХ за групами, яка діяла в країні до 2015 року (рис. 1-5). 

 



 
Рис. 6. Класифікація продуктів дитячого харчування в Україні згідно [17] (діє 

в Україні з вересня 2015 р.) 
 
Крім того, прийнята класифікація не включає комбіновані ПДХ, які є дуже 

перспективними у раціоні харчування малюків і у найбільшому ступені 
задовольняють їх потреби у поживних речовинах, оскільки мають збалансоване 
співвідношення білків : жирів : вуглеводів за рахунок комбінування тваринної й 
рослинної сировини. 

Тому при аналізі ринку продуктів дитячого харчування і визначенні 
перспективних напрямків розробки інноваційних технологій продуктів для 
харчування малюків, які були б конкурентоспроможними як на українському 
ринку, так і на ринку Євросоюзу, слід користуватися і світовою класифікацією 
ПДХ, і класифікацією, яка діяла в Україні до вересня 2015 року, і введеною в дію 
новою класифікацією ПДХ в Україні, і традиції харчування своєї держави. 

Зважаючи на тенденції розвитку індустрії дитячого харчування в Україні 
протягом останніх 4 років (після прийняття Міністерством агрополітики України 
державної цільової програми розвитку дитячого харчування в Україні на 2012–
2016 рр.), слід відзначити перспективність розробки інноваційних технологій 
стерилізованих дитячих сумішей початкових та для подальшого годування (ПДХ 
першої групи), які сьогодні відсутні на споживному ринку країни, кисломолочних 
продуктів (напоїв та білкових продуктів) для харчування малюків від 8-ми місяців 
на молочній, молочнозерновій, молочно-овочевій, молочно-фруктовій, молочно-
фруктово-зерновій, молочно-ягідно-зерновій, молочно-овочево-зерновій основах 
(ПДХ третьої групи), а також стерилізованих молочно-зернових, 
молочноовочевих і молочно-фруктових сумішей і каш для харчування малюків 
від 8-ми місяців, які, за дослідженнями маркетологів, користувались би попитом 
на ринку України і були перспективними для молокопереробних підприємств (за 
прийнятою в Україні класифікацією – рис. 6 – ці продукти можна умовно віднести 
до другої й третьої груп). Крім того, актуальними є розробки інноваційних 
технологій продуктів для харчування дітей від 1 до 3 років, а також для дітей 



дошкільного й шкільного віку, які практично відсутні на споживному ринку 
країни. 
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2. Асортимент консервів для дитячого та дієтичного харчування 
 
Пюреподібні консерви для дитячого харчування поділяють на чотири 

підгрупи: 
* Однокомпонентні плодово-ягідні пюре з цукром з одного виду сировини з 

додаванням цукру від 4 до 18%. Гомогенізоване пюре рекомендуються дітям з 2 – 
3-місячного віку, протерті – з 6-місячної. 

* Багатокомпонентні плодоовочеві пюре з цукром (7 – 11%), основою для 
яких служить яблучне пюре з добавкою одного-двох видів пюре інших плодів і 
овочів. Призначені для дітей тієї ж вікової групи; 

* Багатокомпонентні пюре з крупами і молоком, або вершками. Основу (74 
– 82%) цих продуктів складають фруктові пюре, до яких додають 10 – 16% 
молока або вершків, цукор і в окремі консерви – крупи. Рекомендуються дітям з 4 
– 6-місячного віку; 

* Багатокомпонентні пюре з суміші плодів і овочів, а також ягідних соків з 
цукром з гарантованим вмістом вітаміну С (до 20 мг%) і каротину (до 1 мг%). До 
них відносяться пюре Рум’яні щічки. Консерви цієї підгрупи призначені для 
харчування дітей з 4 – 6месячного віку. 

 
 

 
 
Соки для дитячого харчування випускають одно- і багатокомпонентними 

натуральними і з цукром, з м’якоттю і без м’якоті. Для виробництва 
використовують плоди зерняткових, кісточкових, ягоди та овочі (томати, гарбуз, 
морква і буряк). На відміну від звичайних соків до соків для дітей пред’являють 



підвищені вимоги до якості сировини, технології виробництва. Для них 
встановлені коротші гарантійні терміни зберігання. 

Крупно-подрібнені консерви представляють суміш овочів, овочів і м’яса, 
подрібнених до частинок розміром 3 – 5 мм і залитих сольовим розчином, або 
плодоовочеві пюре зі шматочками інших компонентів. В консерви додають 
коров’яче масло. Допускається часткова заміна його рослинним маслом, що 
збагачує консерви неграничними жирними кислотами. Крупно-подрібнені 
консерви рекомендуються дітям старше 9 міс., А після 1,5 років – консерви, 
нарізані шматочками (розмір шматочків – 0,5 – 1 см). 

Консерви для дієтичного та лікувального харчування дітей призначені для 
харчування дітей, які страждають захворюваннями обмінного характеру, нирок, 
анемій. Їх особливістю є введення в рецептурний склад комплексу вітамінів і 
настоїв лікувальних трав. Консерви виробляються у вигляді гомогенізованих і 
протертих пюре (Гарбуз з молоком і манною кашею) і крупно-подрібнені 
продуктів (Курка з рисом і кабачками, Баклажани з м’ясом, перлової крупою і 
морквою та ін.). 

Консерви для дієтичного та профілактичного харчування дорослих 
призначені для окремих категорій хворих з урахуванням їх захворювань, а також 
для запобігання деяких професійних захворювань. 

До дієтичним відносять консерви низькокалорійні зі зниженим вмістом 
цукру, з некалорійного добавками (ефіри целюлози, метилцелюлози та ін.) Для 
осіб, які страждають ожирінням; консерви з частковою та повною заміною цукру 
сорбітом і ксилітом для діабетиків; консерви зі зниженим вмістом солі (при 
хвороби нирок, гіпертонії, атеросклерозі); консерви з використанням чорносливу 
для осіб із захворюванням атеросклерозом, серцево-судинної системи, кишкового 
тракту. Асортимент включає плодово-ягідні пюре, компоти, пасти, соки, овочеві 
салати, солянки, ікру. На консервах дієтичного харчування обов’язкова напис: 
«Вживати відповідно до призначеної дієтою». 

Консерви профілактичного призначення виробляють із заміною цукру 
пектином для попередження отруєння організму солями важких і радіоактивних 
металів. Виробляють фруктово-ягідні пюре, киселі, касти, соки, напої, повидло з 
пектином (наприклад, айвове пюре, айвово-вишневий напій, абрикосова, сливова 
та інші пасти з пектином). 

Консерви відносяться до низько- і средньокалорійні продуктам. Їх 
калорійність коливається в межах з 10 до 70 ккал у натуральних овочевих 
консервів до 90 – 180 ккал – у закусочних і обідніх. Фруктові консерви по 
калорійності займають середнє положення (30 – 100 ккал). Калорійність консервів 
обумовлена в основному вмістом цукрів: від 23 до 25% в соках, компотах, пюре і 
від 0,3 до 10% в натуральних і закусочних консервах, а також жирів в закусочних 
(6,5 – 15,4%) та обідніх (5 – 14%). Білків в плодоовочевих консервах, як і в 
свіжому сировину, мало (0,6 – 5%). 

Консерви містять аскорбінову кислоту, каротин, інші вітаміни, але значно 
менше, ніж свіжі плоди та овочі. Втрати їх у різних видах консервів досягають 20 
– 50%. Мало змінюється в консервах мінеральний склад, а за рахунок додавання 
солі в овочевих консервах зростає кількість натрію. Консерви служать також 
джерелом органічних кислот, фенольних, фарбувальних і пектинових речовин. 



До факторів, що формує якість консервів, відносять сировину ІЄ процеси, що 
відбуваються при виробництві консервів. 

Якість консервів багато в чому залежить від технологічних властивостей 
сировини, відсутності дефектів, особливо критичних. Визначальні показники 
якості сировини для багатьох видів консервів багато в чому аналогічні свіжим 
плодам, овочам, тому регламентуються одними і тими ж стандартами. 

Специфічні показники якості передбачають особливості сировини для 
приготування окремих видів консервів. Наприклад, для приготування компотів, 
натуральних консервів сировина повинна мати досить тверду консистенцію, що 
не розварюються, бути в технічній стадії зрілості, інтенсивного забарвлення. 

 
http://foodtecnology.info/tehnologiya-pererobki-plodiv-ta-

vochiv/asortiment/asortiment-konserviv-dlya-dityachogo-ta-diyetichnogo-harchuvannya 
 
3. Консерви для дієтичного харчування 
 
Асортимент дієтичних консервів включає овочеві та фруктові консерви, соки 

і напої, овочево-фруктові нектари та ін.. дієтичні консерви повинні мати високу 
харчову цінність, добре перетравлюватися і засвоюватися, забезпечувати 
відповідний лікувальний ефект, сприяти мобілізації захисних сил організму і 
запобігати загостренню хвороби. 

Включення або обмеження будь-яких небажаних продуктів забезпечується 
заміною їх іншими продуктами, у яких містяться всі незамінні компоненти 
харчування. Крім відповідної харчової сировини забезпечується також 
застосування спеціальних методів технологічної обробки. Залежно від категорії 
хворих добирають відповідні рецептури дієтичних консервів. Особлива увага 
приділяється їхньому хімічному складу. 

У разі нестачі білків у їжі спостерігається негативний азотистий баланс, коли 
кількість протеїнів, які надійшли в організм, менша, ніж кількість продуктів їх 
розпаду, що виділилися. Відповідно до оптимальних норм білків, прийнятих в 
нашій країні, за рахунок білка їжі має забезпечуватися 11-13 % загальної 
енергетичної потреби організму; білки тваринного походження повинні становити  
55 % цієї норми. 

Для обмеження кількості білкових речовин у дієтичних консервах 
використовують плоди і овочі, які містять незначну кількість білків (0,5-1 %). 
Якщо ж кількість білків треба підвищити, застосовують порівняно багаті на білки 
овочі ( капусту, зелений горошок) або продукти тваринного походження (молоко, 
сметану, масло, м’ясо та ін.) . 

Вміст жирів у харчовому раціоні людини також необхідно регулювати 
залежно від стану організму. У їжі за рахунок жиру повинно забезпечуватися 33 
% добової енергетичної потреби організму, що відповідає приблизно 80-100 г 
жиру на добу. Як недостатнє, так і надмірне надходження жиру може призвести 
до ряду порушень дуже важливих функцій організму. Для зменшення 
надходження в організм жиру при виготовлені овочевих закусочних консервів 
обмежування замінюють бланшуванням у воді чи обробкою парою. Дієтичні 
консерви з фруктів практично не містять жиру. Для збільшення вмісту жиру в 



овочеві дієтичні консерви вводять тваринні та рослинні жири у овочеві 3-6 %, у 
м’ясні та рибні у поєднанні з овочами 3-10 . 

З метою збіднення їжі вуглеводами з картоплі та круп видаляють часту 
крохмалю вимочуванням їх у холодній воді. Плодові та овочеві консерви, 
особливо такі, як джем, повидло і варення, багаті на вуглеводи (близько 70 % 
цукру). Для людей, які хворіють на цукровий діабет і ожиріння, такий високий 
вміст цукру в їжі протипоказаний. Для обмеження кількості вуглеводів у овочевих 
консервах добирають відповідні сировину з низьким вмістом цукрі і крохмалю 
(кабачки, капуста) і виключають цукор з рецептури соусу. Для зниження вмісту 
цукру в плодових консервах його замінюють іншими речовинами, які мають 
солодкий смак, але які не засвоюються в організмі людини і не впливають на 
вміст глюкози в крові. До таких речовин належать багатоатомні спирти – ксиліт і 
сорбіт. 

Ксиліт (С5Н12О5) – п’ятиатомний спирт, добре розчиняється у воді. Має 
такий самий солодкий смак, як і цукор, не надає стороннього смаку продуктам. 
Сорбіт (С6Н14О6) – шестиатомний спирт, солодкість якого приблизно вдвоє 
менша, ніж у цукру. Обидва замінники цукру застосовують не тільки при 
цукровому діабеті і ожирінні, а й при захворюванні печінки, шлунка, жовчних 
проток, серцево-судинної системи. Обмін сорбіту і ксиліту в організмі 
відбувається без участі інсуліну. Ксиліт і сорбіт застосовують при виробництві 
фруктових дієтичних консервів. Вміст ксиліту чи сорбіту у фруктових консервах і 
соках 4-6…18-20 %, у джемі, повидлі, варенні – 40-52…60-64 %. 

Крім багатоатомних спиртів як замінники цукру можна використовувати 
також сахарин і аспартам, який застосовується за кордоном і в нашій країні під 
назвою пластилін. Сахарин – похідне бензойної кислоти, солодший за цукор в 
400-500 разів, у малих дозах нешкідливий, організмом не застосовується і 
виводиться з сечею. Аспартам – дипептид, синтезований з двох амінокислот, 
солодший за сахарозу в 180 разів. 

Аспартам при нагріванні нестійкий, тому додають його в продукти після їх 
теплової обробки чи в продукти для холодильного зберігання. 

До складу плодів і овочів входять багато елементів у вигляді мінеральних 
солей, які необхідні для організму, у тому числі натрій. Оскільки вміст натрію в 
овочах порівняно невеликий, при виготовленні овочевих консервів його вводять у 
заливу у вигляді кухонної солі (NaCl) . але при надлишковому вживанні солі 
погіршується видалення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, 
затримується вода, що ускладнює діяльність серця, сприяє підвищенню 
кров’яного тиску. При ряді захворювань обмежують кількість солі. Добова 
потреба здорової людини в NaCl 7-8 г. 

Якщо така кількість кухонної солі в їжі протипоказана, її виключають в 
рецептури частково або повністю. Замість NaCl можна використовувати сонасол, 
який має солоний смак, але бідний на натрій. До його складу входять солі калію, 
кальцію, магнію, глютамінової кислоти і хлориду амонію. Сонасол додають у дозі 
1,5-2,5 г на добу в перші та другі страви перед вживанням. 

При деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту з раціону 
виключають продукти чи їх частини, які містять грубі баластні речовини. Для 
цього використовують відвари; продукти подрібнюють, протирають, видаляють 
шкірку; консервують овочі з низьким вмістом клітковини (кабачки, гарбуз та ін..). 



При порушенні обміну пуринів (подагра), при захворюванні печінки, серця, 
нирок з продуктів видалять азотисті екстрактивні речовини варінням з 
наступним видаленням відвару; проварюванням овочів (цибуля, петрушка) 
видаляють ефірні олії. Усі операції з виготовленням дієтних консервів 
здійснюють швидко і своєчасно з використанням обладнання з некородуючих 
матеріалів. 

Овочеві дієтичні консерви. До цієї групи входять закусочні консерви, салати, 
перші та другі обідні страви. Закусочні консерви (ікра з буряку, кабачків і 
морської капусти, пюре з кабачків та ін..) і салати призначені для харчування 
хворих на шлунково-кишкові, серцево-судинні захворювання, атеросклероз, 
цукровий діабет і літніх людей; гомогенізовані овочеві обідні страви (супи, юшка 
з буряків, кабачки в молочному соусі та ін..) – для харчування дорослих і дітей 
через зонд або поїльник, а також дітей раннього віку; другі обідні страви 
(солянка, рагу овочева, морква тушкована, буряк з чорносливом, гарбуз з рисом та 
ін..) – для харчування літніх людей, хворих на гіпертонію, ожиріння. 

Ікру з морської капусти, з буряку, з кабачків готують за такою технологією. 
Морську капусту використовують у свіжому вигляді, морожену і сушену. Свіжу 
капусту промивають у проточній воді, морожену – розморожують у воді й 
ретельно промивають, сушену – замочують протягом 30 хв і також промивають. 
Промиту капусту бланшують у киплячій воді протягом 45 хв і промивають. 

Підготовлену морську капусту подрібнюють залежно від виду консервів: для 
ікри – на вовчу з діаметром отворів решітки 2-5 мм, для решти консервів – 
шаткують соломкою. Буряк сортують, калібрують, миють, обрізають, обчищають 
від шкірки і промивають холодною водою. Кабачки сортують, миють, обрізають 
плодоніжки, споліскують і нарізають кружками 25-40 мм завтовшки. 

Підготовлену сировину подрібнюють на дробарці або вовчку, змішують з 
рештою компоненті, фасують у тару, герметично закупорюють і стерилізують при 
120 °C. Разом з основною сировиною до складу ікри з морської капусти входять 
коренеплоди, цибуля, зелень петрушки, томат-паста, цукор, сіль, борошно, олія і 
прянощі. Ікра з кабачків включає ті самі компоненти, крім коренеплодів і 
борошна, і може бути приготовлена з бланшованою чи обсмаженою цибулею. В 
ікру з буряка включають яблучне пюре, цукор, сіль, лимонну кислоту. 

Салати виробляють з овочів з морською капустою, з буряку, буряку з 
морською капустою, з буряку, буряку з морською капустою. Для виготовлення 
салату овочевого з морською капустою. Для виготовлення салату овочевого з 
морською нарізану капусту витримують з кухонною сіллю (15 %) протягом 30-40 
хв, після чого додають 3 %-й розчин лимонної кислоти (у кількості 10-14 % маси 
капусти), приготовлений на соці морської капусти. Білоголову капусту, яка 
входить до складу салату, обчищають від зеленого верхнього листя і видаляють 
осердя, миють, шаткують шматочками 3-5 мм завширшки і солять протягом 10-15 
хв, використовуючи 50 % солі, необхідної за рецептурою. Перець солодкий і 
нарізають на шматочки завширшки не більш як 25 мм. Моркву сортують, миють, 
обрізають кінці, обчищають і нарізають соломкою. Помідори миють і нарізають 
на скибочки чи четвертинки. 

Підготовлену моркву, перець, цибулю, помідори укладають шарами і 
пересипають кількістю солі, яка залишилася. Потім морську капусту і всі овочі 
змішують, додають молотий пахучий перець і фасують у банки, в які попередньо 



укладають лавровий лист і дозують соняшникову олію. Банки закочують і 
стерилізують при 120 °C. 

Підготовлений так само, як і для ікри, буряк частково нарізають на кубики не 
більш як 10 мм завтовшки, частково подрібнюють на дробарці та подають на 
змішування з іншими компонентами. Салат з буряку з морської капусти крім 
основної сировини включає цибулю, цукор, сіль, кмин, лимонну кислоту, 
соняшникову олію; салат з буряку –  яблучний сік і лимонну кислоту. 

Солянку і рагу випускають у такому асортименті: солянка овочева, солянка з 
морською капустою, рагу овочеве, рагу овочеве з морською капустою. До складу 
солянки овочевої з морською капустою крім основної сировини входять капуста 
білоголова, огірки солоні, морква, цибуля, білі корені, зелень петрушки, борошно, 
цукор, сіль, лавровий лист, перець запашний, томат-паста, олія соняшникова. 
Солянка овочева включає ті самі компоненти, крім білих коренів, борошна і олії з 
кропу. 

До складу рагу овочевого входять картопля, капуста білоголова, морква, 
цибуля, зелень, томат-паста, цукор, сіль, лавровий лист, перець запашний, олія. 
Рагу овочеве з морською капустою замість картоплі, білоголової капусти і 
лаврового листа містить перець солодкий, помідори, борошно і олію з кропу. 

Білоголову капусту шаткують, інспектують і бланшують парою протягом 1 
хв. Підготовлену морську капусту шаткують соломкою 3-5 мм завширшки. 
Картоплю сортують, миють, обчищають від шкірки, споліскують, нарізають 
шматочками (7-10 мм) і бланшують парою чи у воді протягом 1 хв. Моркву і білі 
корені сортують, миють, обрізають кінці й нарізають на шматочки з гранню не 
більш як 10 мм. Цибулю й огірки нарізають шматочками, зелень дрібно січуть. 

Підготовлені компоненти змішують, підігрівають, фасують у банки, в які 
попередньо укладають лавровий лист і заливають соняшниковою олією. Банки 
закочують і стерилізують при 120°C. 

Борщ, щі свіжою капустою –  перші обідні страви, до складу яких входять 
капуста, картопля, коренеплоди, цибуля, зелень, пюре з солодкого перцю, томат-
паста, борошно, лимонна кислота,сіль, олія. До складу борщу вводять ще буряк і 
коров’яче м’ясо, до складу щі – перець запашний. Підготовлені компоненти 
змішують, підігрівають, фасують у банки, закривають і стерилізують при 120°C. 

Фруктові дієтичні консерви. Асортимент фруктових дієтичних консервів 
включає плодові та ягідні пюре, пасти, компоти, плоди і ягоди в соці, 
приготовлені зі свіжих плодів і ягід, сушеного чорносливу з додаванням чи без 
додавання сорбіту, ксиліту чи цукру, лимонної кислоти, кориці. 

Дієтичні соки і напої. Ці консерви виробляють з плодів і ягід, овочів з 
додаванням чи без додавання ксиліту, сорбіту або цукру, лимонної чи 
аскорбінової кислоти, знежиреного молока, пахти. Виробляють їх за звичайною 
схемою, з деякою відміною у підготовці сиропу з сорбіту і ксиліту. Сорбіт 
зчищають і розбивають та дрібні шматки масою 200-300 г. ксиліт просіюють крізь 
сито з отвором діаметром не більш як 3 мм. Підготовлені сорбіт і ксиліт 
розчиняють у воді й кип’ятять 5-10 хв. Сироп освітлюють харчовим альбуміном і 
фільтрують. 

Одержані згідно з діючими технологічними інструкціями пюре і соки 
змішують з сорбітним чи ксиліт ним сиропом, а плоди в компотах заливають 



сиропом і консервують у герметичній тарі, стерилізують залежно від кислотності 
консерву. 

Овоче-фруктові нектари. Ці консерви для дитячого і дієтичного харчування 
(«Попелюшка», «Ласунка» та ін..) виробляють із суміші кабачкового і плодово-
ягідного пюре з додаванням цукрового сиропу. Для надання продукту ніжної 
консистенції його гомогенізують. Готовий нектар фасують у скляну тару, 
закупорюють і стерилізують. 

 
http://foodtecnology.info/tehnologiya-pererobky-plodiv-ta-ovochiv/konservy-dlya-

diyetychnogo-harchuvannya 
 
4. Особливості виготовлення консервів для дитячого та дієтичного 

харчування 
 
Консерви для дітей та дієтичного харчування мають гарантова-ний вміст 

компонентів, мікробіологічну безпеку та стабільний хіміч-ний склад, який 
відповідає фізіологічним потребам організму дітей різного віку. Тому їх широко 
використовують у дитячому харчуванні. 

Консерви для дитячого харчування виготовляють на спеціалі-зованих 
консервних заводах або в окремих цехах консервних за-водів з високою 
санітарною та технологічною культурою. 

Стіни та колони виробничих приміщень на всю висоту мають бу-ти 
облицьовані керамічною плиткою з гладенькою глазурованою поверхнею. Стелю 
фарбують олійною або водоемульсійною фарбою. Підлогу в усіх приміщеннях, 
крім сировинного і стерилізаційного, вкривають керамічною плиткою, в 
стерилізаційному — мозаїчною плиткою, в сировинному — допускається 
асфальтобетоном. 

Вода, яку використовують на технологічні потреби, миття об-ладнання, тари, 
приміщень, має відповідати вимогам до питної води і не містити спор анаеробних 
мікроорганізмів у 100см3. 

Вимоги до сировини тваринного походження. Для вироб-ництва м’ясних та 
м’ясо-рослинних консервів використовують яловичину, телятину, свинину, 
курятину, печінку та язик. 

При виготовленні консервів для харчування дітей першого ро-ку життя 
використовують яловичину від молодняку першої кате-горії вгодованості з 
високим вмістом білка і незначним (до 9 %) жиру, оскільки яловичий жир не 
засвоюється організмом дитини. 

Таким вимогам відповідає м’ясо бичків віком від 12 до 24 місяців. М’ясо 
використовують дозрілим, в охолодженому або розмороже-ному стані. М’ясо 
курей і курчат використовують лише першої ка-тегорії вгодованості. 

Щоб підвищити біологічну цінність консервів для дітей ран-нього віку, 
м’ясну сировину слід комбінувати з іншими видами сировини (знежирене молоко, 
молочна сироватка, білки курячих яєць, гідролізований овочевий білок та ін.). 

Згідно з медико-біологічними вимогами і санітарними нормами якості 
продовольчої сировини та харчових продуктів особливу ува-гу при виготовленні 
консервів для дитячого харчування слід при-діляти свіжості та якості вихідної 
сировини, контролю за вмістом у сировині і консервах токсичних елементів 



(важких металів), пес-тицидів, нітратів, мікотоксинів та мікробіологічним 
забрудненням. 

Критерії безпеки м’яса, яке використовують при виробництві дитячих 
консервів, наведено нижче. 

Відповідність сировини критеріям безпеки, які наведено в ме- дико-
біологічних вимогах і санітарних нормах якості, та контроль санітарного стану 
технологічного обладнання, тари та виробничих приміщень упродовж усього 
технологічного процесу є основними вимогами отримання якісної продукції. 

Згідно з медико-біологічними вимогами і санітарними нормами в консервах 
для дитячого харчування встановлено допустимі рівні токсичних елементів, 
пестицидів, радіонуклідів і мікробіологічних показників, мг/кг: 

Вміст токсичних елементів: 

 

 
 
Асортимент м’ясних консервів для дитячого харчування. 
 
Продукти дитячого та дієтичного харчування істотно впливають на анатомо-

фізіологічний та психологічний розвиток дитини, тому при розробленні 
асортименту та рецептур консервів для дітей від першого року життя до 17 років 
потрібно враховувати особливості фізіології та гігієни харчування дитячого 
організму. 

Для нормального розвитку зростаючого організму дітей потріб-не 
раціональне повноцінне харчування, яке відповідає функціо-нальному стану 
організму дитини та враховує вікові особливості його потреб. 



Основою харчового раціону є білки. Частка тваринного білка в раціонах 
дітей молодшого віку має становити 70 — 80 %, для шко-лярів — 60 — 70 % від 
добової потреби в білках. 

Жири в організмі дитини виконують енергетичну, пластичну, захисну, 
регуляторну функції. Крім того, вони є джерелом фосфо- ліпідів, ненасичених 
жирних кислот і містять жиророзчинні віта-міни А, Б, Е та К. Тому жири мають 
бути невід’ємною частиною дитячого харчування. Вони повинні бути 
легкоплавкими та лег-козасвоюваними, а кількість їх залежно від віку дитини 
коливати-ся від 50 до 105 г на добу. 

Крім сировини тваринного походження, що містить повноцінні білки та 
жири, у виробництві консервів для дитячого харчування широко використовують 
плоди і овочі, багаті на вуглеводи, вітамі-ни, мінеральні речовини та ін. 

Консерви для дітей виготовляють у широкому асортименті м’ясної та м’ясо-
овочевої груп, які призначені для харчування здорових дітей та для лікувально-
профілактичного харчування. Залежно від ступеня подрібнення і призначення 
м’ясні й м’ясо- овочеві продукти поділяють на: 

♦ гомогенізовані («Малюк», «Крихітка», «Малютка», «Бутуз» та ін.), вміст 
яких подрібнений за допомогою гомогенізатора до час-точок розміром не більше 
ніж 0,1 мм і які призначені для підгодо-вування дітей у віці від 5 до 7 місяців; 

♦ пюреподібні («Язичок», «Пташеня», «М’ясне пюре дитяче», «Пюре із 
свинини» та ін.), вміст яких остаточно подрібнюється на протиральних машинах 
до розмірів часточок не більше ніж 0,4 — 0,5 мм і які призначені для годування 
дітей у віці переважно 7 — 9 місяців; 

♦ крупноподрібнені («Суп пюре курячий», «Бутуз», «Конёк- горбунок» та 
ін.), вміст яких подрібнений на шматочки 2 — 3 мм і які призначені для годування 
дітей ясельного віку (старших за 10 місяців). 

 
Асортимент консервів для дітей від 3 років охоплює консерво-вані перші та 

другі страви («Шпинат з м’ясом», «Суп овочевий з м’ясом», «М’ясо з овочами», 
паштет «Богатир», «Рагу овочеве з м’ясом» та ін.). 

При складанні рецептур консервів для дітей слід ураховувати підвищені 
фізіологічні потреби зростаючого організму в білках, жирах, вуглеводах, 
вітамінах та мінеральних речовинах. Ди-тячий організм для пластичних цілей і 
нормалізації процесів кровотворення потребує таких макро- і мікроелементів, як 
каль-цій, фосфор, залізо, магній, цинк, мідь тощо у певному співвід-ношенні. 

Для дітей шкільного віку та неповнолітніх виготовляють кон-серви, вміст 
яких наближений до вмісту консервів для дорослих людей, але при цьому 
враховуються фізіологічні потреби зростаю-чого організму (паштети «Шкільний» 
і «Богатир», консерви з м’яса птиці для дитячого харчування та ін.). 

Виробництво консервів для дитячого харчування. Техно-логічні операції при 
виробництві дитячих консервів майже такі самі, як і при виробництві консервів 
для загального використан-ня. Загальну технологічну схему виробництва дитячих 
м’ясних консервів наведено на рис. 13.28. 

Підготовка сировини. Особливості підготовки сировини для консервів 
дитячого харчування полягають у ретельнішому зачи-щенні (промиванні), 
інспектуванні та жилуванні. Так, вміст жи-рової тканини при виробництві всіх 



видів м’ясних консервів крім «Пюре м’ясного» не повинен перевищувати 5 %. 
Зберігання зне- жилованого м’яса більше ніж 2 год не допускається. 

Тушки курей оглядають, інспектують, видаляють залишки пір’я (пеньків), 
нирки, легені. Потім тушки обпалюють пальника-ми і ретельно промивають зовні 
та черевну порожнину. 

Потрухи (шлунок, серце, печінка) інспектують. Шлуночки зві-льняють від 
вмісту і залишків кутикули і жиру. З печінки вида-ляють жовчні протоки та 
частину печінки, якщо вона забруднена жовчю, промивають теплою, а потім 
холодною водою. 

Телячу і яловичу печінку жилують, вимочують у проточній воді 2 год, а 
потім нарізають на шматки масою 100 — 200 г на м’ясо- різках, бланшують у воді 
за температури (98±2) °С протягом 15 хв. 

Цибулю, овочі ретельно інспектують, очищають від лушпиння (шкірки), 
інспектують, за потреби доочищають і нарізають на шматочки (кружальця) 
завтовшки 5 мм. 

Крупи під час підготовки інспектують, просіюють, промивають з 
використанням мийної машини та гідрожолоба для видалення важких домішок. 
Після промивання крупи розварюють за темпе-ратури (98±2) °С протягом 15-20 
хв. 

Виробництво гомогенізованих консервів. Особливістю ви-готовлення 
консервів для дітей є попереднє термічне оброблення сировини з наступним 
тонким подрібненням для отримання одно-рідної, немонолітної, м’якої харчової 
маси, яка здатна легко про-ходити через стравохід дитини. 

 



 
 
М’ясо бланшують за температури 120 °С протягом 25 — 30 хв, субпродукти 

— при (98±2) °С протягом 15 хв, а потім подрібнюють на вовчку з діаметром 
отворів у вихідній решітці не більше ніж 5 мм. 

Овочі бланшують за температури 98 — 105 °С протягом від 6 хв (для 
томатів) до 20 — 30 хв (для моркви та картоплі). 

Попередньо подрібнену сиру сировину можна розварювати (бланшувати) у 
розварювачі Р3-КВ. Завантаження окремих видів сировини в розварювач і 
розварювання здійснюються послідовно з урахуван-ням необхідної тривалості 
оброблен-ня певного виду сировини. 

До подрібненого на вовчку м’яса можна додавати 35 — 45 % гарячої води 
температурою 70 — 80 °С і по-дрібнювати на емульситаторі. Отри-ману суміш 
м’ясної сировини з водою насосом подають у вертикальний апарат 



пароконтактного нагрівання (рис. 13.29). У верхній 
частині апара-та маса рівномірно розподіляється по 
стінках і контактує з гострою парою, яка надходить в 
апарат під тиском 0,5 — 0,6 МПа. Тривалість 
парокон-тактного нагрівання 45 — 120 с. 

Температура в апараті, тиск пари 1 маса продукту на 
вході і виході з апарата підтримуються автоматично. 

Пароконтактний спосіб бланшування за рахунок 
інтенсифікації процесу теплового оброблення дає змогу 
збе-регти біологічну цінність сировини і вважається 
найсучаснішим способом бланшування сировини. 

Бланшована маса насосом пере-качується через 
редукційний клапан у ємкість миттєвого охолодження, 
тиск в якій підтримується нижчий за атмосферний. 

За рахунок інтенсивного самовипаровування 
перегрітої води бланшована маса охолоджується до 
температури 98 — 100 °С. Піс-ля цього у разі потреби 
маса частково зневоднюється (декантуєть- ся) у шнековій 
центрифузі. 

За потреби готують м’ясні бульйони. Після 
обвалювання кістки завантажують у двостінний котел, 

заливають водою у співвідношенні 2 : 3 (масове) і варять при слабкому кипінні 
протягом 5 — 6 год (ку-рячі лапки, крильця, шийки — 2 год). Під час варіння з 
поверхні періодично видаляють піну і жир. 

Після варіння бульйон відокремлюють від твердих вкраплень, фільтруючи 
через сита. Вміст сухих речовин у бульйоні має стано-вити не менше ніж 3 % (2 % 
для курячого). 

Бланшовану сировину (бульйон) змішують відповідно до реце-птури і 
додатково подрібнюють на машинах тонкого подрібнення (дезінтегратор, 
колоїдний млин та ін.). Тонкоподрібнену сировину негайно подрібнюють на 
гомогенізаторі для отримання стійкої од-норідної консистенції продукту. 

Під час бланшування, подрібнення та перемішування у про-дукт потрапляє 
значна кількість повітря, що призводить до неба-жаних окисних процесів у 
консервах при їх термічному обробленні та зберіганні. Для видалення повітря 
гомогенізовану масу деае- рують в апаратах МЗС-320 протягом 10 — 20 с за 
температури 35 — 40 °С і залишкового тиску 41 - 34 кПа або в деаераторах 
розпилю-вального типу. Під час деаерації продукт розпилюють у вакуумній 
камері при розрідженні 0,07 МПа. 

Деаерований продукт нагрівають до 80 °С у теплообмінниках з поверхнею 
контакту з продуктом, яка безперервно очищується. Попереднє нагрівання маси 
перед фасуванням сприяє знищенню більшої частини вегетативної мікрофлори та 
скороченню тривало-сті наступної стерилізації консервів. 

Нагріту масу негайно фасують на автоматичних дозаторах у металеві або 
скляні банки місткістю 90 або 100 г. 

Наповнені банки герметизують на паровакуумних закатних машинах, що 
забезпечують певний ступінь видалення повітря у верхньому незаповненому 



об’ємі банки. Герметизовані банки пе-редають на стерилізацію. Час між 
наповненням банок і початком стерилізації не повинен перевищувати 30 хв. 

Загальна тривалість процесів після завершення бланшування і початком 
стерилізації не повинна бути вищою за 90 хв. 

Гомогенізовані м’ясні консерви для дитячого і дієтичного хар-чування 
стерилізують при 120 або 125 °С. Після стерилізації кон-серви сортують, миють, 
сушать, наклеюють етикетки (маркують) і пакують у тару. 

Виробництво пюреподібних консервів. Знежилована м’ясна сировина в 
охолодженому або розмороженому стані подрібнюється на вовчку з діаметром 
отворів у вихідній решітці 2 — 3 мм. Заморо-жені блоки із знежилованого м’яса 
попередньо подрібнюють на блокорізках або спеціальних вовчках. М’ясо 
змішують з бульйоном або водою температурою 70 — 80 °С у кількості 35 — 40 
% до маси м’яса і направляють на машини тонкого подрібнення (емульсита- тор, 
колоїдний млин або ін.). Отриману подрібнену сировину спря-мовують в апарат 
пароконтактного нагрівання (див. рис. 13.29). 

Подрібнена м’ясна сировина розбризкується за допомогою роз-подільного 
пристрою, розміщеного у верхній частині апарата, і, опускаючись по внутрішніх 
його стінках, контактує з гострою па-рою під тиском 0,5 — 0,6 МПа. 
Пароконтактне нагрівання м’ясної сировини триває від 45 до 120 с, що дає змогу 
інтенсифікувати процес бланшування порівняно із бланшуванням водою. 
Біоло-гічна цінність готового продукту при цьому підвищується. Апарат 
пароконтактного нагрівання — безперервної дії. 

Бланшована маса насосом перекачується через редукційний клапан у ємкість 
миттєвого охолодження. Частина перегрітої води випаровується, внаслідок чого 
відбувається інтенсивне охоло-дження м’ясної маси. 

З охолодника маса за потреби надходить (залежно від консис-тенції) на 
сепаратор або шнекову відстійну центрифугу для відо-кремлення частини рідкої 
фракції. Зневоднена м’ясна маса пода-ється в мішалку, куди додаються 
попередньо підготовлені компо-ненти згідно з рецептурою. Готова суміш 
надходить на заключне подрібнення у дезінтегратор, колоїдний млин чи іншу 
машину тонкого подрібнення. Готову подрібнену масу підігрівають до 
тем-ператури 85 °С, фасують у банки, які закатують, стерилізують так само, як і 
гомогенізовані консерви. 

Апаратурно-технологічну схему виробництва консервів для ди-тячого і 
дієтичного харчування подано на рис. 13.30. 

Виробництво крупноподрібнених консервів. При вироб-ництві м’ясних і 
м’ясо-овочевих крупноподрібнених консервів для дитячого харчування 
знежиловане м’ясо ріжуть на шматки 100 — 200 г і бланшують у воді за 
температури 98 °С не менш як 30 хв при співвідношенні м’яса і води 1 : 1,5. 

 
 



 
Рис. 13.30. Апаратурно-технологічна схема виробництва консервів для 

дитячого і дієтичного харчування: 
а — вигляд збоку; б — вигляд зверху; 1 — стіл для приймання сировини;  

2 — блокорізка; 3 — підіймач; 4 — вовчок; 5,11 — мішал-ка; 6 — ємкість;  
7 — емульситатор; 8 — апарат для пароконтактного нагрівання; 9 — апарат для 
швидкого охолодження; 10 — се-паратор; 12 — дезінтегратор; 13 — деаератор;  
14 — теплообмінник; 15 — наповнювальний автомат; 16 — закатна машина;  
17 — мийна машина; 18 — стерилізатор; 19 — конвеер гарячого сортування;  
20 — мийно-сушильна машина; 21 — маркувальна машина; 22 — пакувальна 
машина; 23 — машина для укладання ящиків на піддони 

 
 
Телячу і яловичу печінку жилують, замочують і бланшують за температури 

(98±2) °С протягом 15 хв. Бланшоване м’ясо і печінку подрібнюють на вовчку з 
діаметром отворів у вихідній решітці 2 — 3 мм. 

Моркву після бланшування нарізають на шматочки розміром 3 — 5 мм або 
кубики з розміром граней 6 — 10 мм. 

Цибулю після очищення і промивання ріжуть на кружальця завтовшки 3 — 5 
мм і пасерують на олії при 110 °С протягом 20 — 30 хв. 

Підготовлену сировину ретельно перемішують протягом 10 — 15 хв з 
іншими компонентами згідно з рецептурою у закритих мішалках типу МЗС-320. У 
разі потреби суміш подрібнюють на вовчку з діа-метром отворів у вихідній 
решітці 2 — 3 мм. 

Подрібнену і перемішану сировину деаерують в апаратах безперервної дії і 
підігрівають до 80 °С у теплообмінниках з поверхнею нагрівання, що очищується, 
а потім направляють на фасування. 

Гарячу масу фасують у металеві банки місткістю 100 г або скляні місткістю 
200 г. 

Під час виробництва перших страв рідку фракцію (заливку, заправку, 
бульйон) готують окремо і додають у банки після фасування твердого вмісту. 
Температура продукту під час фасування не повинна бути нижчою ніж 80 °С. 

Після наповнення банки закатують і стерилізують за темпера-тури 120 °С 
протягом 50 — 70 хв залежно від місткості банки і складу консервів. 

Процеси стерилізації консервів для дитячого і дієтичного харчування не 
відрізняються від стерилізації інших консервів. Сте-рилізовані консерви 
направляють на сортування. 

 
https://buklib.net/books/34983/ 



5. Фальсифікація та ідентифікація плодово-ягідних консервів для 
дитячого харчування 

 
Плоди, овочі і продукти їх переробки відіграють важливу роль у харчуванні 

дітей. Продукти переробки плодів і овочів цілий присутні різні на нашому ринку. 
Однак для отримання перероблених плодів і овочів зазвичай використовуються 
сировина не кращої якості. 

Тому в даний часом все гостріше стоїть проблема з проведенням всебічної 
експертизи справжності перероблених плодів і овочів, поступаємих на ринки Росії 
для дитячого харчування. 

При проведенні експертизи автентичності продуктів переробки плодів і 
овочів можуть використовувати такі мети дослідження: 

- ідентифікація виду переробленої плодоовочевої продукції; 
- ідентифікація сорту переробленої плодоовочевої продукції; 
- способи фальсифікації переробленої плодоовочевої продукції та методи їх 

виявлення. 
При проведенні експертизи автентичності, з метою ідентифікації виду 

переробленої плодоовочевої продукції експерт повинен визначити для себе коло 
вирішуваних при цьому завдань і методів, якими він розташовує. 

Перероблена плодоовочева продукція являє собою вироби, що містять цілі 
плоди та овочі або їх частини, що мають найбільш поживні для організму людини 
речовини, отримані шляхом застосування фізичних, хімічних, біохімічних і 
комбінованих способів консервування. Залежно від способу консервування 
перероблені плоди і овочі поділяються на такі види: сушені, пастеризовані, 
стерилізовані, заморожені, маринади, компоти, солоні, квашені. 

Для перероблених плодів і овочів характерні наступні види фальсифікації: 
- асортиментна;  
- якісна; 
- кількісна; 
- інформаційна; 
- вартісна. 
Асортиментна - Може проводитися такими прийомами: підміна одного 

сорту тих чи інших перероблених плодів і овочів іншими; підміна одного виду 
перероблених плодів і овочів іншими. 

Найбільш поширена асортиментна фальсифікація перероблених плодів і 
овочів здійснюється за рахунок підміни високоякісної продукції низькосортними 
виробами. Так, замість сушеного картоплі вищого сорту можуть використовувати 
картоплю 2-го або 1-го сорту, замість мороженої суниці вищого гатунку 
пропонують ягоди 1-го або навіть столового сорту. 

Може відбуватися також підміна одного виду плодів іншими. Так, замість 
замороженої суниці садової пропонують полуницю, а замість сушених персиків - 
сушені абрикоси. 

Якісна фальсифікація може відбуватися за рахунок: додавання води, 
використання неякісного сировини (гнилого, давленного, битого, з ознаками 
плісняви, червивого, прокислого і т.п.), порушення рецептурного складу, 
введення консервантів і антибіотиків. 



Для збільшення маси висушених плодів і овочів їх поміщають в склад з 
підвищеною вологістю, витримують певний час, і в залежності від виду плодів і їх 
розмірів вага може збільшитися на 5-10%. Відрізнити таку фальсифікацію 
практично дуже легко: плоди і овочі будуть виглядати більш сирими, термін 
зберігання такої продукції без консервантів і антибіотиків різко зменшиться, а із 
застосуванням антибіотиків збільшиться значно. 

У пакети з замороженими плодами і ягодами також може вироблятися 
додаткове введення води за допомогою медичного шприца і подальшої її 
заморозки. 

Найбільш поширена якісна фальсифікація перероблених подів і овочів 
здійснюється за рахунок використання при їх виробництві неякісної сировини. 

При виробництві компотів, маринадів можуть бути недовкладення цукру, 
кислоти, прянощів, плодів і овочів і передозування солі, заливки, сиропу. 

Для подовження строків зберігання перероблених плодів і овочів в останні 
роки спочатку за кордоном, а тепер і в нашій країні широко практикується 
застосування консервантів і антибіотиків як при отриманні сировини, так і при 
переробці плодів і овочів. Однак при цьому не вказують, які ж були застосовані 
консерванти, антибіотики і в яких кількостях. 

У заморожені плоди і ягоди також можуть додавати антибіотики. І якщо 
вживати такі плоди і ягоди. То антибіотики повністю надходять в організм разом з 
плодами і ягодами. 

У сировині при виробництві сушених плодів і ягід, отриманих в Середній 
Азії, у великих кількостях вводять сірчистий газ, який вступає у взаємодію з 
цукрами, і утворюються бісульфітние похідні цукрів. В результаті цукру не 
розкладаються, і плоди та ягоди мають не світло-коричневий колір, а колір 
натуральних плодів і ягід. Багато споживачі бачили на ринках ці 
светлоокрашенние сушені абрикоси, виноград. Але вони повинні знати, що 
присутні в них у великих кількостях сполуки сірчистої кислоти, можуть 
провокувати формування ракових клітин. 

Кількісна фальсифікація - це обман споживача за рахунок значних 
відхилень параметрів товару (маси), що перевищують гранично допустимі норми 
відхилень. Виявити таку фальсифікацію досить просто, вимірявши попередньо 
масу продуктів повіреними вимірювальними заходами ваги. 

Інформаційна фальсифікація - це обман споживача за допомогою неточної 
або спотвореної інформації про цих виробах. 

Цей вид фальсифікації здійснюється шляхом спотворення інформації в 
товарно-супровідних документах, маркування переробленої плодоовочевої 
продукції. При фальсифікації інформації про перероблених плодах і овочева 
досить часто спотворюються або вказуються неточно наступні дані: 

- найменування товару; 
- країна походження товару; 
- фірма-виробник товару; 
- кількість товару; 
- місцезнаходження підприємства; 
- склад продукту. 



У перероблених плодах і овочах, в порушення «Закону про захист прав 
споживача», не вказується, які введені консерванти, антибіотики, подовжують їх 
гарантійний термін зберігання. 

Одним з різновидів інформаційної фальсифікації товару є фальсифікація за 
допомогою упаковки, частіше всього виробничої. Упаковка - складова частина 
товару, що визначає його зовнішній вид і забезпечує захист товару від втрат, від 
забруднення. Приваблива по зовнішньому оформленню упаковка додає також 
неповторний імідж товару, служить для ідентифікації товару споживачем, в 
результаті чого створюються споживчі переваги. 

Об'єктом фальсифікації є саме приваблива за зовнішнім виглядом упаковка, 
що імітує продукт високої якості, хоча вміст упаковки найчастіше виявляється 
сфальсифікованим. Фальсифікації піддаються не тільки маркування та упаковка, 
але і товарно-супровідні документи, причому найбільш часто підробляються 
накладні, сертифікати та посвідчення про якість. Зустрічаються випадки, коли 
підробляються товарні і фірмові знаки підприємств-виготовлювачів, мають 
заслужено високу репутацію завдяки відмінній якості продукції. У цьому випадку 
матеріальний і моральний збиток несе не тільки споживач, але й підприємство, 
чий фірмовий знак був підроблений, тому що споживач, який купив 
фальсифікований товар низької якості з фірмовим знаком відомого підприємства-
виробника, втрачає до нього довіру. 

До інформаційної фальсифікації відноситься також підробка сертифікату 
якості, митних документів, штрихового коду та ін Виявляється така фальсифікація 
проведенням спеціальної експертизи. 

Вартісна фальсифікація - Обман споживача шляхом реалізації 
низькоякісних товарів за цінами високоякісних або товарів менших розмірних 
характеристик за ціною великих. 
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1. ВИРОБНИЦТВО ШВИДКОЗАМОРОЖЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 
1.1. Сутність і основні відомості про швидке заморожування харчових 

продуктів 
 
Заморожування – це процес зниження температури продукту нижче 

кріоскопічної з перетворенням у лід вологи, яка в ньому міститься. При цьому 
переходить у твердий стан 84 – 91 % води у овочах і 71 – 80 % – у плодах і ягодах. 

У процесі заморожування в плодах утворюються кристали льоду. При -4 -80С 
проходить повільне утворення льоду у міжклітинному просторі, де концентрація 
соку менша ніж у клітинах. Тому кристали значно зростають у розмірах, що 
призводить до розриву стінок клітин. Під час розмерзання повільно заморожених 
плодів і овочів втрачається багато соку, що знижує якість продукції. 

Під час швидкого заморожування до низьких температур повністю 
припиняються біохімічні процеси і розвиток мікроорганізмів – плоди і овочі 
консервуються. 

Заморожування проводять для тривалого збереження продуктів харчування. 
Тривалість зберігання плодів та овочів у замороженому вигляді до 12 – 18 

місяців. Збереженість вітамінів за швидкого заморожування сягає до 90 %, за 
теплового консервування – 60 – 80 %. 

 
1.2. Способи і режими заморожування, типи швидкоморозильних 

апаратів 
Заморожування може бути: контактним і безконтактним. 
За контактного заморожування продукт безпосередньо поміщають у 

заморожувальне середовище; за безконтактного – продукт від середовища 
відділяється через водонепроникну упаковку або металеву перегородку. 

 



Способи заморожування: 

 
Заморожуваня продукту в камерах звичайного типу, де підтримується 

температура мінус 18 0С, досить повільне, тривале. Якість продукту низька. 
У швидкоморозильних камерах і шафах продукт завантажується порціями, 

накопичується на етажерках чи вагонетках. Продукт у камері обдувається 
повітрям, швидкість руху якого 1 – 2 м/с, температура від -30 0С до -40 0С. 
Тривалість заморожування від 3 до 72 годин. Недоліком цього способу є низька 
швидкість заморожування, погіршення якості продукту та утворення «шуби». 

 

 
Рис. 2. Флюідизаційна швидкоморозильна тунельна установка 
 
Заморожування у «киплячому» шарі чи флюідизація. Продукт проходить на 

сітчастому транспортері тонким шаром: 2,5 12,5 см. Швидкість повітря 4 – 5 м/с, 
температура мінус 30 0С. Продукт набуває вигляду рухливої кулі. Досягається 



швидке зниження температури від плюс 21 0С до мінус 18 0С: зеленого горошку за 
3 – 4 хв; смородини 4 – 5 хв; суниці 9 – 12 хв; перцю 30 – 40 хв. 

У стандартному виконанні флюідизаційна швидкоморозильна тунельна 
установка оснащена двома сітчастими транспортерами: на першому конвеєрі 
відбувається флюідизація, результатом якої є продукція, готова до остаточного 
доморожування до заданої температури на другому конвеєрі. 

Проходячи через отвори сітчастої стрічки конвеєра, потужний потік 
холодного повітря піднімає частинки продукту, утримуючи їх у зваженому стані. 

До складу тунельного обладнання входять охолоджувачі повітря, які 
утворюють ламельну батарею, встановлену на висоті внутрішньго майданчика 
для обслуговування тунелю. 

Сировина, що надходить у тунель, проходить обробку в двох зонах: у зоні 
поверхневого (попереднього) заморожування і в зоні остаточного заморожування 
(доморожування). 

Шар продукту піддається впливу інтенсивного потоку холодного повітря, 
внаслідок чого забезпечується безперервне перемішування ягід (шматочків 
овочів) і їх рівномірне заморожування. Утворюється при цьому поверхнева 
крижана скориночка, яка перешкоджає випаровуванню вологи при подальшому 
доморожуванні і попереджає втрати маси продукту. Після доморожування 
виходить сипучий заморожений продукт, зручний для фасування, зберігає 
зовнішній вигляд і споживчі якості вихідного продукту. 

Заморожування у плиточному морозильному апараті. Продукт знаходиться 
в онтакті з охолоджуваними металевими плитами, у яких циркулює холодильний 
агент – аміак, фреон – 12 чи фреон – 22. Для заморожування продукту товщиною 
2,5 – 3,8 см витрачається 1,0 – 1,5 год, температура заморожування мінус 33 0С. 

 

   
Рис.3. Плиточний швидкоморозильний апарат 
 
У багатоплиткових швидкоморозильних апаратах теплообмін між 

холодоагентом і охолоджуваним продуктом відбувається через стінку. Такий 
апарат складається з кількох металевих порожнистих плит. У середину кожної 
плити по трубах подається холодоагент. Апарат працює періодично. Починають 
заморожування при температурі – 30 – 35 0С. Тривалість заморожування складає 2 
– 4 год. Заморожування вважають закінченим, коли температура всередині 
продукту досягає мінус 18 0С. 

Кріогенне заморожування у рідкому азоті збільшує швидкісь процесу, 
забезпечує можливість організації безперервного виробництва. Це досить дорогий 
спосіб заморожування. 



Контактне заморожування у рідкому азоті проводиться за температури 
мінус 195,3 0С. Концентрований цитрусовий сік у банці 200 г охолоджується до 
мінус 18 0С за 10 – 15 хв. Продукт або занурюється в азот, або зрошується ним. 

Заморожування у вуглекислому газі (рідкий СО2), фреоні – 12 відбувається 
за рахунок того, що гази випаровуються і віднімають тепло від продукту. 
Заморожування проходить дуже швидко. 

Заморожування у рідинах, які не є холодоагентами, полягає у зануренні або 
зрошуванні упакованого або неупакованого продукту у рідке середовище: 
розчини солей, цукру, пропіленгліколя. Недоліком є те, що після заморожуваня 
плоди і овочі необхідно ополіскувати проточною водою, в результаті частково 
розморожуються верхні шари продукту і повторно заморожуються. 

 
1.3. Класифікація і асортимент швидкозамороженої продукції, значення і 

перспективи її виробництва 
 
Асортимент замороженої плодоовочевої продукції 
– Плоди і ягоди швидкозаморожені. 
– Овочі швидкозаморожені. 
– Пюре, пульпа, соки овочеві, плодові та ягідні швидкозаморожені. 
– Овочеві напівфабрикати (моно продукти і суміші) швидкозаморожені. 
– Обідні страви швидкозаморожені. 
Десертні швидкозаморожені блюда: вишня в пюре, гарбуз у цукровому 

сиропі (брусочки 5х5 – 15 – 20 см, кубики – 8 – 15 см), слива і вишня без кісточок. 
 

 
Рис. 4. Овочі заморожені 
 

 
Рис. 5. Ягоди заморожені 
 
Плоди і ягоди швидкозаморожені виробляють цілими і різаними. Кісточкові: 

абрикоси цілими плодами і половинками; алича; вишня; кизил; персики цілими 
плодами і половинками; сливи цілими плодами і половинками; черешня. 

Насіннячкові: груші цілими плодами, горобина чорноплідна, яблука цілими 
плодами. 



Ягоди: виноград, ожина, суниця, журавлина, аґрус, малина, обліпиха, 
смородина червона, чорниця. 

Овочі швидкозаморожені. Баклажани цілі, горошок зелений, кабачки цілі, 
капуста цвітна, кукурудза цукрова – качанами, кукурудза цукрова – зерно. 
Морква столова різана, перець солодкий цілий, перець солодкий очищений, 
петрушка зелень – гіллячками, коренева петрушка різана; буряки столові різані, 
селера зелень – гіллячками, коренева селера різана, спаржа, томати цілі, гарбузи 
різані, кріп зелень – гіллячками, квасоля стручкова ціла, квасоля стручкова різана, 
щавель листовий, шпинат – листки. 

Охолоджені та заморожені страви та кулінарні вироби є доповненням до 
свіжоприготовленої їжі, їх використовують в умовах, коли приготування обідів із 
сировини та напівфабрикатів неможливо з технічних причин або недоцільно з 
організаційно-економічних міркувань. Використання охолодженої і 
швидкозамороженої кулінарної продукції добре себе зарекомендувало під час 
організації харчування на підприємствах для харчування працівників других і 
третіх змін, розосереджених робочих колективів, пасажирів на залізничному та 
інших видах транспорту. Вона може ефективно використовуватися також в 
екстремальних умовах (наприклад, в районах стихійних лих). Швидкозаморожена 
та охолоджена продукція у відповідній упаковці продається в роздрібній 
торговельній мережі, що істотно полегшує працю із домашнього готування їжі. 

 
1.4. Вимоги до сировини, тара для заморожування 
 
Майже всі види плодів і овочів, що вирощуються в нашій країні, можуть 

заморожуватись. 
Для заморожування використовують плоди і ягоди свіжі, рівномірно 

дозрівші, без механічних пошкоджень. Сорти плодів і ягід, що рекомендуються 
для заморожування: абрикоси – Ананасний, Червонощокий; вишня – Любська, 
Підбільська; персики – Золотий юбілей, Ельберта, Молдавський жовтий; слива – 
Анна Шпет, Угорка, Ренклод; яблука – Аніс полосатий, Антонівка; полуниця – 
Аеліта, Ароматна, Перемога. 

Овочі, які надходять на заморожування, мають бути свіжими, здоровими, не 
пошкодженими сільськогосподарськими шкідниками і захворюваннями, без 
механічних пошкоджень. В якісному посвідченні має бути вказана дата 
останнього терміну обробки і види отрутохімікатів. 

Тара для заморожування. Після заморожування продукція фасується в малу 
тару з ламінованого картону, місткістю 0,5 – 1,0 кг; пакети з харчового 
поліетилену, місткістю до 1 кг з наступним укладанням у транспортну тару: 
ящики із гофрованого картону №5, місткістю до 15 кг, з обечайками; у ящикові 
піддони з наступним перефасуванням у споживчу тару. 

 



 
Рис. 6. Види тари для пакування заморожених продуктів 
 
Упакована продукція зберігається в холодильних камерах: при температурі 

не вище – 180С плоди не більше 12 місяців, ягоди не більше 9 місяців. 
 
1.5. Техніка заморожування продуктів розсипом і в тарі 
 
Процес підготовки сировини до заморожування включає: сортування, 

калібрування за розміром вручну, або на калібрувальних машинах; миття – вода 
під тиском 200 – 300 кПа: насіннячкові миють у двох вентиляторних мийних 
машинах; кісточкові – у вентиляторній мийній машині. Ягоди (крім малини) 
миють під душем з тиском води 45 – 50 кПа. Очищення і різання – видаляють 
чашолистики і плодоніжки черешні та слив Угорка – на машинах, інших видів 
плодів – вручну. Різання на машинах або вручну. Оброблення антиокислювачами 
для абрикосів та персиків – аскорбіновою кислотою у ємностях із нержавіючої 
сталі. Цілі плоди в 6 – 7 % розчині аскорбінової кислоти і 0,1 – 0,15 % кухонної 
солі упродовж години. Половинки плодів півгодини в 3,5 – 4 % розчині 
аскорбінової кислоти і 0,1 – 0,15 % кухонної солі. Потім з плодів видаляють 
вологу – повітрям за швидкості руху 10 ± 1 м/с, інспектують і направляють на 
заморожування, яке відбувається  в апаратах безперервної чи періодичної дії за 
температури мінус 30±2 0С чи в камерній морозилці за температури мінус 24 0С з 
примусовою вентиляцією. Тривалість заморожування за швидкості повітря не 
менше 1,5 – 2,5 м/с для грон винограду – 15 хв, груші, яблука – 40 – 90 хв. 

У морозилці плоди вкладають у деко із нержавіючої сталі: великі в 1 – 2 
шари, дрібні – розсипом шаром не більше 40 мм. 

 
1.6. Фасування, пакування, зберігання і транспортування замороженої 

продукції 
 
Фасують заморожену продукцію у дрібну споживчу тару: пачки із 

ламінованого картону, місткістю 0,5 – 1,0 кг; пакети із лакованого целофану або 
плівки поліетиленової харчової місткістю до 1 кг з наступним пакуванням у 
транспортну тару: ящики із гофрованого картону №5, місткістю до 15 кг, з 
обичайками; у ящикові піддони з наступним перефасуванням у споживчу тару. 

За температури мінус 18 0С плоди зберігають до 12 місяців, ягоди – 9 місяців. 
За температури мінус 15±1 0С зберігають не більше 6 місяців, за температури 
мінус 12±1 0С – до 3 місяців. 



Від того, наскільки швидко і якісно транспортуються заморожена продукція 
залежить не тільки її збереження, смакові якості, репутація виробника, а й 
найголовніше – здоров'я споживачів. 

Процес доставки заморожених продуктів харчування складається із декількох 
етапів. 

Перший відбувається ще до початку транспортування, адже товар має 
оглянути відповідний фахівець та засвідчити його стан. Якщо він задовільний, то 
перевізник отримує дозвіл на доставку вантажу. 

Наступний етап – підготовка спеціального транспорту. В основному для 
перевезення вантажів, які потребують підтримання спеціального температурного 
режиму, використовуються рефрижератори. До їх обладнання висувається низка 
вимог: техніка, в першу чергу, має містити відповідні холодильні установки, а 
також мати можливість підтримувати за потреби вологу та повітрообмін. 

Дотримання температурного режиму – це надзвичайно серйозний етап. 
Порушення його, збій налаштувань можуть призвести до непоправних наслідків: 
продукція зіпсується і її повернуть відправнику, а компанія-перевізник нестиме за 
цю ситуацію відповідальність. Аби забезпечити себе, обидві сторони укладають 
між собою договір, у якому засвідчують права і обов'язки, а також 
відповідальність за порушення прописаних положень. 

Рефрижераторні перевезення – це сучасний сервіс доставки! 
Звісно, великий досвід компанії-перевізника, сучасний спецтранспорт, 

кваліфіковані водії, грамотно укладений договір не дають гарантії, що в дорозі не 
виникне ніяких форс-мажорних обставин. У таких випадках оформляють 
страхування – це, принаймні, допоможе уникнути матеріальних збитків. 

 

 
Рис. 7. Рефрижератор 
 
1.7. Способи розморожування і особливості використання 

швидкозамороженої продукції 
 
Розморожуванням називається процес підвищення температури заморожених 

продуктів вище кріоскопічної температури. 
Під час розморожування харчові продукти нагрівають до температур, за яких 

відновлюються їх початкові харчові властивості, утворена під час танення льоду 
вода має переміщуватися в клітини тканини. 

У період розморожування біохімічні реакції в рослинній тканині протікають 
у бік гідролізу, що погіршує гідрофільність тканини і сприяє витіканню соку, 
втратам харчових речовин, зміні кольору і консистенції продукту. 

Харчові продукти розморожуються двома способами, які відрізняються за 
способом підведення тепла до продукту: 



1) від більш нагрітого зовнішнього середовища; 
2) нагрівання продукту в електричному полі більш високої частоти. 
Розморожування може бути в повітрі за температури 0 – 4 0С, швидким – у 

повітрі за 15 – 20 0С, у пароповітряному середовищі за 25 – 40 0С, у воді – 
зрошщенням чи зануренням – за 4 – 20 0С, у мілкоподрібненому льоду за 
температури 0 – 1 0С. 

Для приготування їжі заморожені овочі (зелений горошок, картопля та ін.) 
поміщають у киплячу воду, томати й ягоди розморожують на повітрі за кімнатної 
температури. 

 
1.8. Техніка безпеки під час заморожування та екологічні вимоги до 

холодильних агентів 
 
Не зберігайте в холодильнику продукти, що містять горючі газивитискувачі 

(наприклад, аерозоль) та вибухові речовини. Існує небезпека вибуху! Не 
спирайтесь на цоколь приладу, контейнери для зберігання продуктів, дверцята 
тощо та не використовуйте їх як підпорки.  

Не допускайте забруднення пластмасових деталей та ущільнювача дверей 
жиром чи олією. Це може призвести до зміни їх структури (вони можуть стати 
пористими).  Ніколи не закривайте і не блокуйте вентиляційні отвори 
холодильника. 

Ніколи не користуйтеся електроприладами (нагрівачами, електричними 
пристроями для приготування льоду тощо) всередині холодильника. Існує 
небезпека вибуху! 

Не використовуйте гострі предмети або предмети з загостреними краями для 
усунення інею або шару льоду. Це може призвести до пошкодження трубок 
контуру охолодження. Внаслідок витоку холодоагент може зайнятися або 
викликати подразнення очей. 

Чим більше холодоагенту в холодильнику, тим більшим має бути 
приміщення, в якому встановлюється прилад. У випадку витоку холодоагенту в 
надто маленькому приміщенні може утворитися легкозаймиста суміш газу з 
повітрям 

Не можна експлуатувати установки охолодження повітря, якщо манометри 
не мають пломб чи мають пломби з минулим терміном їхньої перевірки, а також, 
якщо вони не мають червоної риски робочого тиску, що допускається гранично. 
Манометри мають піддаватися перевірці і пломбуватися не рідше одного разу на 
рік, а також після кожного ремонту. 

Ремонтні роботи мають виконуватися лише представником виробника 
приладу чи сервісного центру або іншою особою з відповідною кваліфікацією. 
Під час проведення ремонтних робот мають використовуватися лише оригінальні 
запчастини заводу-виробника. 

Холодоагент або холод́ильний агéнт – робоча речовина холодильної машини, 
яка під час кипіння або в процесі розширення забирає теплоту від охолоджуваного 
об'єкта і потім після стиснення передає її охолоджувальному середовищу (воді, 
повітрю тощо). 

 
 



Вимоги до холодильних агентів 

 
 
Крім того, бажано, щоб холодоагенти були вибухобезпечними, 

нетоксичними, негорючими, нейтральними до конструкційних матеріалів, 
інертними до мастила тощо. 

Після значного поширення використання холодоагентів у промисловості 
наукові дослідження виявили значний вплив їх на довкілля. Один з таких 
серйозних впливів – це парниковий ефект, що виникає внаслідок того, що деякі 
гази земної атмосфери затримують інфрачервоне випромінювання Землі. Ще 
більшу небезпеку для атмосфери планети несе здатність холодоагентів із вмістом 
хлору руйнувати озоновий шар Землі. 

На сьогоднішній день найперспективнішим з точки зору екології є 
використання озонобезпечних холодоагентів. До них належать фреони, що не 
містять хлору, група HFC, а також альтернативні холодоагенти, які активно 
розробляються в розвинених країнах. 

До групи HFC відносяться фреони R125, R132, R134а, R152а, R32, R600, 
R717 та ін. 
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2.СУШІННЯ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ 
 
2.1. Теоретичні основи і способи сушіння плодів і овочів, значення їх 

виробництва 
 
Під час сушіння з плодів і овочів видаляєть-ся більша частина води, яка 

міститься в них. Життєдіяльність мікроорганізмів при-пиняється при вмісті води в 
сухих плодах 20 – 25% і в ово-чах – 10 – 13%. 

 

 
Рис. 2.1. Сухофрукти 
 
Видалення вологи під час висушування залежить від форм звязку вологи з 

матеріалом. Класифікують три форми звʼязку вологи з матеріалом: хімічно 
звʼязану, фізико-хімічно звʼязану, механічно звʼязану вологу з матеріалом. Тому 
вологу вилучають з усіх видів матеріалів різними способами: механічним, фізико-
хімічним і тепловим. 

За механічного способу вологу віджимають на прессах або центрифугах. У 
цьому випадку вилучається лише частина вологи з матеріалу. 

Фізико-хімічний спосіб вилучення вологи грунтується на застосуванні 
різних водовідбірних засобів і застосовується переважно в лабораторній практиці. 
Зневоджуючими засобами є сірчана кислота, хлористий кальцій, силікагель. За 
теплового способу вологу з матеріалу вилучають випаровуванням. Процес 
вилучання вологи з матеріалів, за якого використовують теплову енергію для її 
випарювання та відведення пари, що утворюється, називають сушінням. 



Сушіння – видалення рідини (вологи) з твердих, рідких і газоподібних 
матеріалів (продуктів, препаратів). 

Швидкість сушіння залежить не тільки від температури та інтенсивності 
перемішування теплоносія (повітря), але й від особливостей анатомічної будови 
та хімічного складу плодів та овочів, ступеня їх стиглості, способів попередньої 
підготовки, навантаження на одиницю сушильної поверхні та ін. 

 
2.2. Характеристика методів сушіння (конвективне, контактне, 

сублімаційне, флюїдизаційне) і типи сушарок 
 
Існують природні (тіньові і сонячні) та штучні (теплові) методи сушіння. 

Штучні методи сушіння 

 
 
Конвективний спосіб сушіння – є найрозповсюдженішим. Як сушильний 

агент застосовують нагріте повітря (перегріту пару), яке передає тепло матеріалу, 
під дією якого з матеріалу видаляється волога у вигляді пари, яка надходить у 
довкілля. Сушіння може відбуватись при атмосферному тиску чи під вакуумом. 

Сушіння в парових стрічкових конвейєрних сушарках. П'ятистрічкова 
парова конвеєрна сушарка СПК-20 має за-гальну потужність до 4000 кг/добу, 
площу сітчастих стрічок 90 м2, ширину стрічок 2000 мм, загальну поверхню 
повітро-підігрівачів – 1465 м2. 

 

 
Рис. 2.2. Схема стрічкової конвеєрної сушарки 
 



Принцип дії. Відповідно підготовлені плоди чи овочі конвейєром подаються 
на верхню стрічку, а потім поступово переміщуються на нижні, після чого 
виходить гото-вий продукт. 

У камері знаходиться 5 конвеєрів, стрічки конвеєрів натягнутіна пару 
барабанів. Ширина стрічки – 2 м, кожний конвеєр має привід. Між робочою і 
холостою частинами стрічки розміщені батареї калориферів. До калориферів з 
однієї сторонни підводиться пара, а з іншої відводиться конденсат. Повітря 
рухається знизу вгору, послідовно проходить через калорифери, прогрівається і 
пронизує шар матеріалу, який знаходиться на стрічці. Тут і проходить 
вологообмін, який супроводжується випаровуванням вологи. До нижньої стрічки 
матеріал висушується і виходить висушеним. 

Стрічкові сушарки мають переваги над сушарками інших типів, а саме: 
безперервність технологічного процесу, нижчі початкові температури та 
рівномірне висушування продукту, завдяки чому якість сушні покращується, 
Висушену продукцію пакують і відправляють на реалізацію. Вологість готової 
сушні з овочів не має перевищувати 14%, картоплі – 12, плодів – 20%. Проте 
інколи одержують плоди і овочі із зниженою вологістю – 6 – 8%. 

Кондуктивний (контактний) спосіб сушіння. Застосовується для 
висушування висосковологих овочевих, картопляних і фруктових пюре. 
Випаровування вологи відбувається за рахунок передачі теплоти продукту, який 
висушується, через нагріту поверхню. 

Сушка кондуктивним способом відбувається на вальцьових сушарках. 
Сушіння відбувається при атмосферному тиску чи під вакуумом. 

Роботу двовальцевої сушарки зображено на рис. 2.3. Пюре надходить на 
вальці за допомогою подвійної розподільної спіралі або заливається між валками. 

 

 
Рис. 2.3. Конструктивна схема двовальцьової сушарки 
 
Валки обертаються назустріч один одному. Зазор між ними регулюється від 

0,3 мм. Сушіння здійснюють на сушильних валках, у середину яких надходить 
пара під тиском 0,5 – 0,5 Мпа. Висушений продукт знімається у вигляді 
спеціальної стрічки ножами, розташованими на протилежному від завантаження 
боці сушильного вала. 

Стрічка сухого пюре надходить на транспортер, який подає її у збірник 
сухого продукту. Після цього продукт надходить на подальші операції. 

Переваги кондуктивного способу сушіння полягають у малих витратах 
енергії, простоті і невисокій вартості обладнання. 



Сушіння методом сублімації. Сушіння продуктів у швидкозамороженому 
стані під ваку-умом, під час якого вода в плодах і овочах з твердого стану 
переходить у газоподібний, минаючи стан рідини, називається сублімаційним або 
молекулярним. 

Субліма́ція – перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи 
рідку фазу. Унаслідок цього сублімовані продукти зберігають колір, смак, 
первинний об’єм, легко засвоюються під час відновлення вологи. 

Суть вакуумсублімаційного сушіння полягає в тому, що попередньо 
заморожений продукт поміщають на сітку між нагрівальними плитами. Після 
створення вакууму в пристрої від нагрівальних плит до продукту подається тепло, 
яке необхідне для сублімації льоду, тобто для переходу води з твердого стану в 
газоподібний. Утворену пару переміщують від продукту до конденсатора, 
сконденсовують і частково відводять разом із неконденсуючими газами вакуум-
насосами. 

Субліматор – горизонтальний циліндр, зроблений із товстостінної сталі. У 
посудині розміщені порожнинні полиці, в яких циркулює кипляча рідина (140 0С). 

Матеріал перед сушінням підготовляють як для звичайного сушіння, але не 
обкурюють. Плоди викладають на полиці сушильної камери (1), вмикають 
вакуумний насос (3) для створення і підтримання вакууму з залишковим тиском 
(13 – 26 кПа). Потім продукт поступово нагрівають і лід, обминаючи рідку фазу, 
переходить в пар, який конденсується на батареях де субліматора (2) (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.4. Схема сублімаційної сушильної установки 
 
У середині субліматора є до 5 секцій. У міжтрубний простір подається 

холодильний агент із температурою – мінус 20 – 25 0С. 
Пари, виходячи з субліматора, зразу ж перетворюються в лід на поверхні 

секцій. Один субліматор обслуговує 2 десубліматори. У першому – 
льодоутворення, у другому – танення льоду (замість холодильного агента 
подають підігріту воду + 40 0С). 

Готові продукти сублімаційного сушіня мають вміст води 4 – 6%, в деяких 
випадках її можна довести до 2%. 



Сушіння у киплячому і віброкиплячому шарі (флюідизаційне). 
Удосконаленим способом зневоднення є сушіння у кипля-чому шарі. Суть його 
полягає в тому, що під час продування шару подрібненої продукції потоком 
повітря, яке піднімається за певної швидкості (критичній), шар сировини 
переходить у напівзавислий стан. У такому стані шар продукту розсипаєть-ся та 
інтенсивно перемішується, завдяки чому всі частини шма-точків плодів 
обдуваються нагрітим повітрям. Внаслідок інтен-сивного перемішування і 
контакту окремих частин з повітрям вирівнюється температура в усьому об'ємі 
шару, що дуже важ-ливо для таких об'єктів, як плоди і овочі. 

 
2.3. Асортимент, технологічна схема і технологія виробництва окремих 

видів сушених овочів 
 
Асортимент сушених овочів. Для сушіння мо-жуть бути використані всі 

види овочів, але в основно-му виробляють сушені картоплю, капусту, моркву, 
буряки, цибулю, зелений горошок, білі коренеплоди (петрушку, селеру, 
пастернак), зелень пряних овочів, суміші овочів для пер-ших страв. 

Розглянемо технологію виробництва сушених овочів на прикладі картоплі 
(рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Технологічна схема виробництва сушеної картоплі 
 



 
Рис. 2.6. Сушена картопля 
 
З овочевого складу картопля по гідротранспортеру надходить у бункер-

накопи-чувач, а з нього ковшовим елеватором надходить у мийну машину, де 
миється у проточній воді до повного видалення бруду. Помита картопля 
надходить на транс-портер, на якому проводять інспектування. Проінспектована 
картопля калібрується. 

Під час калібрування бульби розділяються на три розміри за найбільшим 
поперечним діаметром: дуже дрібна картопля (прохід через отвори калібратора 
5х5 см) на сушіння не використовується, дрібна (прохід через отвори калібратора 
7х7 см) і велика (схід із машини). 

З калібрувальної машини картопля надходить у парову очищувальну 
машину, де вона обробляється парою тиском (0,35 – 0,42) МПа упродовж 60-70 с. 
Після цього картопля надходить до барабанної мийно-очисної машини, куди 
подається вода під тиском 0,3 – 0,5 МПа. Кількість повністю очищених бульб 
складає 97 – 99 %. 

Очищена картопля подається до сульфітатора, де обробляється 0,1 % 
розчином бісульфіту натрію упродовж 2 хв, а потім надходить на конвеєр 
доочищення та інспектування. Далі картопля завантажується уі бункер 
овочерізки. Під овочерізкою встановлюють сито-трясун, на якому нарізана 
картопля промивається водою для відокремлення з її поверхні крохмалю і 
дрібʼязків. Ріжуть картоплю на стовпчики висотою 3 – 8 мм, шириною 6 – 9 мм, і 
довжиною 10 – 50 мм, кубиками з розміром грані 5 – 9 мм і пластинками 
завтовшки не більше 4 мм. Важлива операція підготовки сировини до сушіння – 
блан-шування. Внаслідок інактивації ферментів забарвлення плодів і овочів під 
час висушування змінюється незначно, втрати вітамінів зменшуються. 
Підготовлена сировина надходить на стрічку парового бланшувача, де вона 
бланшується упродовж 4 – 6 хв при температурі 95 – 98 0С, потім промивається 
холодною водою. Картоплю бланшують до готовності, для сушіння беруть майже 
варену продук-цію. Це дає можливість одержати продукт, який швидко 
розва-рюється і вимагає мінімальної кулінарної обробки. 

Карптопля, призначена для тривалого зберігання, перед сушінням 
обробляється розчином бісульфіту натрію шляхом рясного обприскування 
нарізаного бланшованого продукту. Підготовлена картопля подається на стрічку 
сушарки. Завантаження сушарки має проводитись безперервно і рівномірно по 
всій ширині стрічки і шаром однакової товщини. Пересипаючись зі стрічки на 
стрічку, нарізані овочі перемішуються і завдяки цьому підлягають дії теплоносія з 
різних боків, що сприяє рівномірному сушінню. 



Випуск сушеного продукту з умістом вологи нижче стандартного на 1 % не 
допускається. 

 
Таблиця 1 – Вміст деяких компонентів хімічного складу і калорійність 

сушених овочів методом теплового сушіння 

Продукт Сухі речовини, % 
Відсоток, від сухої маси Калорійність, 

кал/100г вуглеводи азотисті речовини 
Картопля 
Морква 
Цибуля 

86 
86 
88 

53,0 
53,0 
43,0 

7,4 
11,8 
20,6 

248 
266 
262 

Картопля, висушена до вологості 6 – 7 % у 3 рази довше не змінюється під 
час зберігання, ніж картопля висушена до вологості 11 – 12 %. 

Висушена картопля з сушарки надходить на стрічковий конвеєр, де вона 
інспектується, сортується, потім її пропускають через сито-трясун для 
відокремлення дрібязку розміром менше 5 мм, і через магнітний уловлювач для 
видалення феромагнітних домішок. 

На експорт картоплю з вологістю 6 – 7 % пакують у металеві банки або в 
мішки з поліетиленової плівки. 

 
2.4. Вимоги до сировини і готової продукції 
 
Вимоги до сировини. Загальна вимога до сировини – вона має бути 

доброякісною, стандартною. Плоди і овочі з дефектами – підморожені, в'ялі, 
пошкоджені шкідниками і хворобами, в значній мірі механічно пошкодже-ні – 
вибраковують. Для сушіння найпридатніші сорти, які відзначаються високим 
вмістом сухих речовин – вихід гото-вої продукції в цьому випадку збільшується, а 
час сушіння ско-рочується. 

Вимоги до готової продукції. Консистенція сушеної картоплі – тверді, 
хрумкі частинки світло-жовтого кольору, різних відтінків. Допускається: білі 
плями і рожевий відтінок; частинки з чорними і сірими плямами з залишками 
шкірочки і вічками не більше для 1 сорту бульби – 7 %, для 2 сорту – 12%. 

Смак і запах – своєрідний властивий сушеній картоплі, без сторонніх 
присмаків і запахів. Уміст металодомішок – не більше 0,01 %. Сірчаної кислоти (в 
перерахунку на SO2) – не більше 0,04%. 

Розварюваність під час зберігання до 1 року – не більше 25 хв. 
 

 
Рис. 2.7. Сушена картопля 
 



2.5. Асортимент сушених фруктів. Особливості сушіння окремих видів 
плодів і ягід 

 
Харчова промисловість випускає широкий асортимент сушених фруктів та 

ягід, але в основно-му виробляють сушені яблука, груші, абрикоси, сливи, 
черешні, вишні, персики, виноград, шипшину. 

 
 
 

Різновидності сушених фруктів 

 
 
Інші сушені плоди на підвиди і різновид-ни не поділяють. 
 
Таблиця 2 – Вміст деяких компонентів хімічного складу і калорійність 

сушених фруктів методом теплового сушіння 

Продукт 
Сухі речовини, 

% 

Відсоток, від сухої маси Калорійність, 
кал/100г вуглеводи азотисті речовини 

Яблука 
Груші 
Чорнослив 
Абрикоси 
Виноград 
Ізюм 

80 
76 
77 
87 
77 
89 

63,4 
62,1 
62,1 
68,6 
61,0 
71,7 

2,4 
2,3 
3,4 
8,2 
2,5 
5,2 

270 
270 
269 
294 
260 
316 

 
Сушіння насіннячкових. Яблука і груші сортують за ступенем стиглості, а 

потім калібрують на 3 розміри: а) дрібні (поперечний діаметр до 55 мм); б) 
середні (поперечний діаметр 55 – 75 мм); в) великі (поперечний діаметр понад 75 
мм); груші – дрібні (поперечний діаметр менше 55 мм); великі (поперечний 
діаметр понадше 55 мм). Відкалібровані плоди миють у мийних машинах, потім 
ріжуть: яблука – на кружки завтовшки 5 – 7 мм або часточки довжиною 30 мм і 
завтовшки 5 мм; груші – діаметром більше 55 мм ріжуть на половинки або 
четвертинки. Під час різання видаляють насіннєву камеру. 



Порізані плоди обкурюють сіркою до 1,5 години, спалюючи в камері 1,5-2,5 г 
на 1 кг яблук, або занурюють на 1 – 3 хв в 0,1 – 0,2 % розчин лимонної або 
сірчистої кислоти, або ж яблука ще можуть бланшувати парою 3,5 – 4,5 хв, для 
інактивації ферментів, що окислюють поліфеноли плодів. Потім плоди подають у 
сушарку. У перший період сушіння температура для яблук в сушарці 80 – 85 0С 
(до підсушування плодів), а потім поступово її знижують до 65 – 70 0С. Початкова 
температура в сушарці для цілих груш – 52 – 58 0С, половинок 50 – 52 0С, кінцева 
для цілих – 75 0С, половинок – 78 – 80 0С. 

Після сушіння сировину зсипають у великі ящики з кришками і витримують 
10 – 14 днів, щоб вологість зрівноважилась. Потім сушню сортують і пакують. 
Під час пакування груші добре пресують. 

 
2.6. Поняття про сонячно-повітряне сушіння плодів і ягід 
 
У південних районах нашої країни широко застосовують сонячне сушіння 

яблук, груш, слив, вишень, черешень, абрикосів, персиків, винограду. В умовах 
безхмарної жаркої сонячної погоди можливе висушування продукції за декілька 
днів, не витрачаючи енергії на цей технологічний процес. 

 

 
Рис. 2.8. Стелаж з підносами для сушіння 
 
Сонячно-повітряне сушіння застосовують при температурі на-вколишнього 

повітря не менше 30 °С. Майданчики для сушіння влаштовують далі від доріг, 
обладнують сортувальними столами та вагами. Крім того, тут мають бути відкриті 
й закриті навіси, складські приміщення, м'яка та ящикова тара, мішкозашивна 
ма-шина. 

На майданчиках уста-новлюють стелажі висотою 30 – 40 см. Підноси з 
підготовлени-ми плодами розміщують на стелажах. На цих же ділянках 
уста-новлюють навіси для тіньового сушіння і камери для обробки диоксидом 
сірки. 

Розміри підносів 9060 см. 



Як правило, майданчики роблять механізованими, щоб можна було стелажі 
по рейках вивозити з камер сульфітації для сушіння спочатку на сонці, потім – у 
тіні. Сушіння триває 1 – 2 тижні. 

Сушіння винограду. Безкісточкові сорти висушеного винограду називаються 
кишмишем, а кісточкові – родзинками (ізюмом). За-лежно від місця сушіння 
розрізняють такі види виноградної сиро-вини: бедона (висушений на сонці), сояги 
(висушений у тіні), сабза (перед сушінням оброблений 0,5 % розчином лугу та 
висушений на сонці). У кишмишних сортах винограду 20 – 25 % сухих речовин, 
ізюмних 20 – 22 %. Перед сушінням виноград обкурюють сірчистим ангідридом 
(30 – 40 г/м3) і обробляють 0,3 – 0,4 %-м киплячим роз-чином лугу, що зумовлює 
утворення на плодах тріщин у вигляді сітки і прискорює процес сушіння. Великі 
грона розрізають на час-тини. Через 6 – 8 діб, коли ягоди потемніють, їх 
перевертають і за-лишають ще на 6 – 8 діб. Сушать до вологості 18 %. Вихід 
становить 27 – 32 % кишмишних та 26 – 27 % ізюмних сортів від мас сировини. 

Висушену продукцію обробляють у заводських умовах (дезін-секція та 
очищення). 

Сонячно-повітряне сушіння дешевше, але триває довше і ви-сушені продукти 
забруднені атмосферними пилоподібними часточ-ками. 

 
2.7. Заводська обробка сухофруктів 
 
Висушена продукція добре середовище для розвитку різних комах, тому для 

запобігання цьому і продовження терміну зберігання проводять дезинсекцію. 
Дезинсекція – комплекс профілактичних і винищувальних заходів для 

знищення і врегулювання кількості комах (тарганів, мурашок, клопів, бліх, 
комарів, мух, вошей, молі, кліщів тощо), які мають епідеміологічне і санітарно-
гігієнічне значення. 

 

 
Рис. 2.9. Дезинсекція сховищ 
 
До цих заходів належать насамперед утримання в чистоті приміщень і 

території відповідності до санітарних норм. Важливе значення має дотримання 
правил особистої гігієни працівників. З профілактичною метою закривають вікна 
сітками. 

Способи дезінсекції бувають механічні, фізичні, хімічні та біологічні. 
До механічних способів дезінсекції належать звільнення приміщення від 

членистоногих за допомогою пиловсмоктувача, витрушування, виловлювання й 
інших прийомів. Так, для вилову і знищення мух використовують мухоловки, 
липкий папір, хлопавки та ін. 



Фізичні – передбачають застосування високих температур (вогонь, гаряче 
повітря, водяна пара, окріп), зокрема спалювання малоцінних речей і сміття. 

Хімічні – включають застосування отруйних для комах хімічних речовин 
(хлорорганічні, фосфорорганічні, карбамати, піретроїди та ін.). Хімічні речовини, 
що призначені для знищення комах, називаються інсектицидами, кліщів – 
акарицидами; личинок членистоногих – ларвіцидами, їх яєць – овіцидами. Крім 
того, є речовини, які відлякують членистоногих – репеленти 

Можна також скористатися сірчистим ангідридом (сірчаної шашкою), який 
не тільки впорається з гризунами та комахами, але і захистить сховище від цвілі і 
шкідливих грибків. 

Товарна розфасовка проводиться у поліетиленові, целофанові, металізовані і 
паперові пакети вагою до 1 кг. 

Після упаковки та (або) розфасовки торці ящиків обклеюють обгортковою 
клейкою стрічкою, прикріплюють етикетку із зазначенням найменування 
виробника, його юридичної адреси, масою нетто, строком зберігання та датою 
випуску. Крім того, на тару обов’язково наклеюється попередження про норми, 
що пред’являються до оптимального зберігання продукції, наприклад: «Зберігати 
в сухому прохолодному приміщенні при температурі не більше 20 °С». 

На складах або сховищах перед закладкою сушіння також проводяться 
підготовчі роботи: побілка стін та стелі гашеним вапном, для боротьби з 
гризунами приміщення окурюється дихлоретаном або сірчаною шашкою, 
обробляється дезінсекторами. 

 
2.8. Підготовка їх до реалізації, пакування, зберігання і перевезення 

сушеної продукції 
 
Під час сушіння маса плодів і овочів змен-шується на 70 – 80%. Водночас 

вони займають значний об'єм, тому під час пакування витрачається багато тари, а 
для зберігання продукції потрібні великі площі складів. Застосування в 
промис-ловості брикетування сушні дозволяє значно зменшити її об'єм. Сушені 
плоди вищого і першого сортів можна пакувати у формі брикетів масою від 100 
до 500 г. Брикетують окремо сушені плоди кожної породи й сорту і суміші для 
компотів з різних плодів. Брикети щільно обгортають целофаном, краї 
закле-юють гарячим розчином желатину або казеїну. Можна застосовувати клей 
такого складу: декстрин – 33%, вода – 45%, етиловий спирт – 15%, гліцерин – 5% 
і 2% – розчин вапна – 2%. У кожний брикет під целофан кладуть етикетку, де 
зазначена назва підприємства та номер пакувальника. 

Якщо пакувальної машини немає, сушню можна брикетувати на гідравлічних 
чи гвинтових пресах, обладнавши їх відповідними пристроями. Брикети 
укладають в дерев'яні або кар-тонні ящики. 

 



     
Рис. 2.10. Види упаковки сухофруктів 
 
Пакування. Щоб захистити сушену продукцію від впливу зовнішнього 

середовища (зволоження, пошкодження комахами і гризунами), а також для 
зручності транспортування, її паку-ють. Найкращою тарою для пакування є 
герметичні жерстяні банки, які забезпечують герметичність і міцність упаковки, а 
також запобігають пошкодженню комірними комахами. Широ-ко застосовуються 
різні види гнучкої тари: картон, з термопла-стичним покриттям та багатошарові 
пакувальні плівки. 

Сушню пакують у паперову тару (чотири-, шестишарові мішки) тільки під 
час короткочасного її зберігання, тому що така тара нестійка проти зволоження і 
механічних пошкоджень. Більшої стійкості та міцності набувають багатошарові 
паперові мішки, в яких шари паперу склеєні бітумом або прокладені 
поліетиленовою плівкою. Місткість таких мішків 25 кг. 

Для розфасування сушні у велику тару використовують термозварені 
поліетиленові мішки, які потім запаковують у ящики з гофрованого паперу 
місткістю 12,5 кг або з фанери – 25 кг. 

Способи пакування залежать від вмісту води у сушні, їхякості і 
гігроскопічності. Небрикетовану сушену продукцію пакують у фанерні ящики й 
барабани, які вистеляють зсереди-ни напівпергаментним або парафінованим 
папером. Вільні кінці паперу мають закривати сушню зверху і перекриватися на 
ній у вигляді «конверту». Вкладають продукцію дуже щільно, щоб не залишалося 
вільних місць. Затарену продукцію негай-но закупорюють. У кожну таку одиницю 
упаковки кладуть етикетку, де вказані найменування і сорт продукту, дата 
виго-товлення, номер укладальника. 

Зберігання. Сушену продукцію краще зберігати в добре підготовлених 
складах (відремонтованих, продезінфікованих, з ужитими заходами мірами проти 
гризунів – застосування сіток, мурування щілин тощо). 

Зберігають сушню при температурі 0 – 10°С і відносній во-логості повітря не 
вище 70%. Майже всім цим вимогам відпо-відають сховища з штучним 
охолодженням. 

Стандартами установлений строк зберігання: для чорно-сливу – 1 місяць, а 
для решти – 12 місяців з дня їх виготовлення. 

Якщо в сушні під час зберігання виявлені шкідники, про-дукцію просушують 
при температурі 85 – 95°С упродовж годи-ни, а приміщення й тару дезінфікують 
хлорпікріном з розра-хунку 30 – 40 г/м3. Застосовують обробку продукції 
диоксидом сірки і радіоактивним випромінюванням. 



Коли на продукції з'являється сіра, біла або зелена плісня-ва, то сушню слід 
обережно промити у воді і просушити в сушарні при температурі 80 – 90°С. 
Плоди сливи, злегка по-криті білим нальотом внаслідок кристалізації цукру на 
шкірці, обприскують водою і прогрівають у сушарці. Після цього су-шені сливи 
набувають попереднього вигляду 

Транспортування. Допускається у вантажних автомобілях або іншому виді 
транспорту тільки закритого або тентованного типу, контейнер якого має надійно 
захистити тару від прямих сонячних променів і попадання зайвої вологи, але 
забезпечити в межах циркуляцію повітря. 

Для запобігання різких перепадів температури перевезення основних обсягів 
сухофруктів рекомендована при середній температурі від 10° до 20 °С. 

 
 

  



ТЕХНОЛОГІЯ ЖИРІВ ТА ОЛІЇ 
 

План 
1. Сировина для виробництва олії. 
2. Технологія виробництва олії. 
3. Технологія саломасу. 
4. Технологія маргарину. 
5. Технологія кулінарних і кондитерських жирів. 

 
Оліє – жирова галузь харчової промисловості виробляє харчові і технічні 

олії, маргарин, кондитерські, хлібопекарські і кулінарні жири, майонез і ін. 
Харчові олії є не тільки цінним харчовим продуктом, вони використовуються 

при одержанні маргаринової продукції, майонезу і т.д. Технічні олії застосовують 
при виробництві мила, мийних засобів, оліфи, лаків, фарб, змазочних мастил. Олії 
знаходять застосування у фармацевтичній і парфумно-косметичній галузях. 
 

1. Сировина для виробництва олії 
Всі культури, що є сировиною для масло видобувної промисловості, можна 

розділити на 2 групи: олійні рослини, які вирощують для одержання олії, і 
рослини, з яких одержують інші продукти, а потім одержують олії. До першої 
групи відносяться соняшник, клещевина, рапс. 

Друга група включає: 
1) прядильно-олійні рослини (бавовник, лен, конопля); 
2) білково-олійні рослини (соя, арахіс); 
3) пряно-олійні рослини (гірчиця); 
4) ефіроолійні рослини, з яких спочатку виділяють ефірне масло (коріандр); 
5) оліємісткі відходи (зародки зернових культур, виноградні семена, плодові 

кісточки і ін.). 
В залежності від вмісту жиру в ядрі всі олійні культури розподіляються на 

три групи: 
1) низькоолійні з вмістом жиру 15 – 35 % (соя); 
2) середньоолійні з вмістом жиру 35 – 55 % (бавовник); 
3) високоолійні з вмістом жиру 55 і вище (соняшник, арахіс, лен і ін.) 
Соняшник містить більше 55 % олії. Оболонка – лузга складає 19 – 26 %. 
Бавовник містить 22 – 26 % олії, оболонки – 28 – 54 %. Сира бавовняна олія 

містить токсичний пігмент госсипол, що надає олії темного кольору. Для 
видалення госсиполу олію піддають рафинації. 

Соя містить 19 – 22 % олії, оболонки 5 – 10 % білків біля 40 %. 
Льон має 40 – 48 % жиру. Оболонка при переробці насіння не 

відокремлюється. 
Арахіс містить 40,2 – 60,7 олії, білків 20 % - 37,2 %.  
Білкові речовини арахісу добре засвоюються організмом людини. 

 
 
 
 



2. Технологічна схема виробництва олії 
 
Очищення насіння → насіння 
 
Висушування (кондиціювання) насіння 
 
Зберігання  
 
Обрушування і відокремлення оболонок → Домішки, оболонки, 
лушпиння 
 
Подрібнення олійного матеріалу. Одержання мятки.  
 
Гідротермічне оброблення  мятки  
 
Вилучення  олії форпресуванням → Олія пресована 
 
Подрібнення макухи 
 
Гідротермічне обробляння  макухи 
 
Остаточне вилучення олії екстракцією 
 
 
Обробка шроту                       Обробка місцели 
 
         Шрот                             Олія екстракційна 
 
                                                                     На рафінацію            

 
Рис. Технологічна схема виробництва олії 
 

Підготовка насіння полягає в очищенні його від всіх видів домішок та його 
висушуванні. 

Очищення насіння від домішок. Наявність домішок погіршує властивості 
олійного насіння при зберіганні і переробці. Переробка засореної сировини 
призводить до зниження якості одержаної олії, збільшення втрат олії, фізносу і 
поломок технологічного обладнання, погіршуються властивості знежирених 
відходів – жмихів і шротів. Домішки є також джерелом мікроорганізмів, що 
викликають псування насіння при зберіганні. 

Тому перед переробкою олійне насіння очищують від сортих, олійних і 
металевих домішок. До домішок відносяться оболонки, залишки листя і стебла, 

домішки 



пісок, земля, каміння, насіння дикорослих і культурних рослин, пошкоджене 
насіння основної культури. 

Способи і методи очищення полягають на відмінності домішок від олійного 
насіння за розмірами, формою, аеродинамічними та магнітними властивостями. 
Відокремлення домішок від насіння, що різняться від основної культури за 
розмірами, здійснюється на ситових сепараторах. 

Для видалення домішок, що близькі за розмірами до олійного насіння але 
відрізняється за щільністю, використовують повітряні сепаратори. 

Видалення феродомішок здійснюється на магнітних сепараторах. 
У промисловості для очищення олійномісткого насіння від домішок 

використовують повітряно-ситові сепаратори. 
Для створення однорідних умов при зберіганні і переробці насіння 

розділяється за розмірами на дві фракції: крупну і дрібну. До дрібної фракції 
відноситься незріле, щупле насіння, яке зразу направляють на переробку. Насіння 
крупної фракції більш стійке при зберіганні, містить олію кращої якості. Розподіл 
насіння на фракції здійснюють на сепараторах або калібрувальних машинах. 

Для ефективного руйнування оболонки насіння з найменшим пошкодженням 
ядра вологість оболонки повинна бути менше вологості ядра. Тому здійснюють 
кондиціонування насіння. Кондиціонування олійного насіння (зменшення 
вологості) досягається висушуванням. Для висушування використовується 
теплове висушування сумішшю димових газів та повітря. Сушарки складаються з 
сушильної та охолоджувальної камер. Висушене насіння необхідно охолодити до 
температури. що перевищує температуру зовнішнього повітря не більше ніж на 
5°С. 

Обрушування насіння. Запаси жиру в тканинах містяться переважно в ядрі 
насіння – в зародку і ендосперимі; плодова і насіннєва оболонки містять невелику 
кількість жиру з гіршим ліпідним складом, тому при переробці насіння і плодів 
відокремлюють від основної масломісткої тканини ядра оболонки. 

Процес відокремлення оболонки складається з двох операцій: руйнування 
оболонок насіння (обрушування) і наступного відділення їх від ядра. В результаті 
обрушування одержують суміш, що називається рушанкою. Вона складається з 
цілого ядра, оболонки, частинок ядра (січки), жирового пилу, цілого і не зовсім 
обрушеного насіння (недоруша). 

Для обрушування олійного насіння застосовують бічеві насіннєрушкарки з 
багатократним вдарянням, колі під ударами бічів розколюється хрупка оболонка 
насіння. Бавовникове насіння має міцну еластичну оболонку, що щільно облягає 
ядро. Тому оболонку руйнують розрізуванням і скалуванням за допомогою 
дискових і ножових шелушителей. 

Для розділення рушанки на фракції і відокремлення оболонки від ядра 
використовується сепарування на аспираційних насіннєвійках, що розділяють 
компоненти рушанки за розмірами і аеродинамічними властивостями. 

Подрібнення насіння. Жир міститься в клітинах насіння або ядер, тому для 
вилучення жиру необхідно руйнувати клітинну структуру. В результаті 
подрібнення утворюється жиромісткий матеріал нової структури – мятка, в якій 
містяться переважно зруйновані клітини, жир з яких вивільняється і утримується 
на поверхні частинок мятки. Частина жиру залишається всередині клітини. Добре 



подрібнена мятка не повинна містити рослинних клітин. Для одержання мятки 
застосовують вальцові станки. 

Вилучення олії з рослинної сировини. Витяг олії здійснюється двома 
способами: пресуванням на шинкованих пресах (однократним або двократним з 
попереднім і остаточними віджимами олії) і екстракцією шляхом розчинення 
жиру в легколетких органічних розчинниках, або їх сполученням. 

Залученню олії передує стадія гідротермічної (вологотеплової) обробки 
мятки, яка сприяє посиленню зв’язків жиру з частинами мятки, що полегшує 
відокремлення жиру при пресуванні. Оброблена мятка називається мезгою і має 
іншу структуру. 

Гідротермічна обробка полягає в смаженні мятки і відбувається в два етапи. 
На першому етапі доводять вологість мятки до 8 – 9 % і температуру – до 60°С. 
При цьому відбувається поглинання води частинами мятки, що викликає їх 
набрякання і збільшення пластичності. Зв'язок з набряклими частинами мятки 
послаблюється, жир витісняється на поверхню мятки, його в’язкість помітно 
знижується. На другому етапі мятку висушують при температурі 105°С і доводять 
вологість мезги з насіння соняшника до 5 – 6 %. На цій стадії відбувається 
денатурація білкових речовин, знижуються пластичні властивості мезги. Вона 
набуває більш тверду структуру. що забезпечує оптимальний віджим жиру. 

Гідротермічну обробку мятки проводять в жаровнях трьох типів: чаннових, 
шнекових і барабанних. Процес приготування мезги в шестичанній жаровні 
триває 45 – 50 хв. 

При гідротермічній обробці мятки з насіння бавовнику створюються умови 
для переводу отруйного пігменту гиссополу у фізіологічно неактивну форму. 
Режим обробки мятки з насіння бавовнику такий: на першому етапі доводять 
вологість до 11,3 – 13,5 % при температурі 70 – 80°C, на другому висушують до 
вологості 4,5 – 5,5 % при температурі 105 – 110°С. 

Попередній витяг олії на форпресах. Для попереднього віджиму олії 
застосовують шнекові преси, які називаються форпресами, на яких витягають 60 – 
85 % жиру. Жирність жмиху становить до 18 %. 

Остаточний витяг жиру пресовим способом здійснюється з мезги, що 
одержують з форпресового жмиху. Форпресовий жмих подрібнюють і проводять 
його гідротермічну обробку. Спочатку жмих грубо подрібнюють на дискових або 
молоткових дробарках, а потім жмих піддають тонкому однорідному 
подрібненню на вальцових станках. 

Вологотеплову обробку жмиху здійснюють в більш жорсткому режимі, щоб 
одержати мезгу з добрими пластичними властивостями, що забезпечують 
ефективне відокремлення жиру при остаточному пресуванні. Подрібнений жмих 
зволожують до 8 – 9 %, потім пропарюють до температури 115 – 120°С і вологості 
2,5 – 3,2 %. Мезга з насіння бавовнику висушується до вологості 3 – 4 % і при 
температурі 110 – 115 %. 

Остаточний витяг олії і її первинне очищення. Мезга з форпресового 
жмиху надходить для остаточного вилучення жиру на шнекові преси глибокого 
зняття жиру (експеллери), що мають більшу ступінь зтискання олійномісткої 
сировини. Експеллерний жмих, що одержується при цьому, повинен містити не 
більше 6 % жиру. 



Зразу після одержання олії проводять її первинне очищення для 
видалення механічних домішок, (дрібних частин насіння, обривків мезги, що 
потрапили в олію при пресуванні. Зберігання олії з домішками призводить до 
погіршення її якості в результаті хімічних та біохімічних процесів. Тому первинне 
очищення є обов'язковою технологічною стадією одержання олії пресовим 
способом. 

Для видалення механічних домішок використовують способи відстоювання, 
центрифугування, фільтрування. 

Екстракцій спосіб вилучення олії застосовують при переробці низькоолійної 
сировини (сої і ін.), для знежирення більшості високолійного насіння олію 
спочатку вилучають пресуванням. а потім направляють на наступний, остаточний 
витяг її шляхом екстракції (так переробляють соняшник, бавовник, льон, арахіс і 
ін.) 

В основі процесу екстракції лежить здатність олії розчинятися в органічних 
розчинниках. Екстракція олії розчинниками відбувається за допомогою дифузії: 
молекулярної і конвективної. Рушійною силою дифузії є різниця концентрації 
жиру всередині оліємісткої сировини і ззовні. При змішуванні насіння з 
розчинниками відбувається змочування розчинником поверхні частинок насіння, 
заповнення всіх пор структури мезги. При цьому розчиняється жир, що 
знаходиться у вільному стані на поверхні зруйнованих частинок насіння. Далі 
розчинник проникає крізь клітинні оболонки і розчиняє жир, що міститься в 
незруйнованих і недеформованих клітинах. Розчин жиру у розчиннику, що 
утворюється при цьому, називається місцеллою. 

Розчинники, що використовують для екстракції олії повинні задовольнити 
таким вимогам і мати такі властивості: 

1) добре розчиняти жир, змішуватись з ним в будь-яких співвідношеннях, не 
розчиняти інших компонентів екстрагуємого матеріалу; 

2) мати однорідний склад; 
3) повністю видалятися з олії і шроту; 
4) не вступати в хімічні реакції з насінням; 
5) не сприяти руйнівній дії на апаратуру; 
6) бути не шкідливими для людини, бути пожежо- і вибухонебезпечними. 
Розчинників, що мають всі перелічені властивості, в наш час не існує. В 

промисловості для екстракції олії застосовують бензини різних марок. Перевагою 
бензину є нейтральність у відношенні до матеріалу, який екстрагується, та до 
апаратури, добра здатність розчиняти олію. Але бензин легко спалахує, 
вибухонебезпечний токсичний, вдихання парів бензину шкідливе, тому повинні 
бути створені спеціальні умови у відповідності з санітарними нормами та 
правилами роботи з вогне- і вибухонебезпечними речовинами. 

Для кращого вилучення олії шляхом екстракції олійна сировина повинна 
мати певну структуру. 

Якщо остаточне вилучення жиру з форпресованого жмиху здійснюється 
екстрагуванням, то його спочатку подрібнюють на молоткових або дискових 
дробарках для руйнування цілих клітин насіння, а потім піддають гідротермічній 
обробці жмихової крупки в чанових жаровнях для збільшення пластичної 



сировини до вологості 8 – 9 %, температури – 50°С. Далі кондиційована за 
вологістю і температурою жмихова крупа надходить на розплющювальні вальцеві 
станки, де вона набуває форму пелюстки товщиною 0,25 – 0,5 мм. 

Основні способи екстракції. Застосовують два способи екстракції: спосіб 
занурення олійної сировини в розчинник, який рухається назустріч, противоточно 
і спосіб багатоступеневого противоточного зрошування олійної сировини, що 
рухається, розчинником або місцеллою. 

При 1 способі екстракція триває 45 – 60 хв., жирність одержаного шроту – 1 
%, при 2 способі тривалість екстракції становить 140 – 190 хв. 

Для очищення місцелли від твердих домішок обов’язковою операцією є 
застосування відстойників гідроциклопів, тканинних фільтрів. 

Для видалення розчинника з місцелли застосовують відгонку. Операція 
відгонки місцелли називається дистиляцією місцелли. 

Шрот, що одержується після екстракції, теж містить розчинник, який 
видаляється нагріванням у апаратах – випарювачах (тостерах). 

Розчинник, що видаляється з місцелли і шроту, регенерується шляхом 
конденсації з парогазових сумішей у теплообмінниках-конденсаторах. 

В сирих оліях завжди містяться різні домішки, що затруднюють їх переробку 
і знижають якість одержуємої продукції (фосфоліпіди, воски, барвникові 
речовини, вільні жирні кислоти, моно- і дигліцериди і ін.). 

Без очищення така олія може бути використана в їжу. Для очищення олії від 
домішок використовується рафінація. 

Методи рафінації розподіляють на фізичні, хімічні, фізико-хімічні. 

Фізичні методи очищення олії застосовуються для видалення твердих 
частинок. До них відносяться відстоювання, центрифугування, фільтрування. 

Хімічні способи рафінації служать для виділення фосфоліпідів вільних 
жирних кислот – це гідратація і лужна рафінація. 

Фізико-хімічні методи служать для видалення барвників, смакових і 
ароматичних речовин – це адсорбційна рафінація і дезодорація. 

Рафінація може бути повної і частковою. Жири, після рафінації, втрачають 
специфічність, стають прозорими, злегка – жовтими, без смаку і запаху. Олії після 
повної рафінації втрачають ряд біологічно цінних компонентів, тому в їжу слід 
споживати олії, що пройшли часткове очищення. 

Гідратація – це процес видалення з сирої олії фосфоліпідів. Фосфоліпіди є 
жироподібними речовинами і мають високу біологічну цінність; вони знаходяться 
в олії в розчинному стані, але при зберіганні олії фосфоліпіди втрачають 
розчинність, в результаті олія мутніє, утворюється осад. Метод гідратація полягає 
на здатності фосфоліпідів приєднувати воду і утворювати нерозчинені у воді 
гідратировані фосфоліпіди, що випадають в осад. Олія відокремлюється від осаду 
(гідрофуза) у відстойниках безперервної дії . Гідратована олія висушується в 
вакуум сушильних апаратах при температурі 85 – 90°С до вологості 0,05 %. 



Для запобігання помутніння олії при її зберіганні при низьких температурах 
необхідно проводити видалення воску. З цією метою гідратировану висушену 
олію повільно охолоджують при слабому перемішуванні і витримують 4 години 
при температурі 10 – 12°С для утворення кристалів восків. Потім олію 
підігрівають до 20°С для зниження в’язкості і одержання біль кристалів восківі 
осад відокремлюють на фільтр-пресах. Вміст восків у оліях коливається від 0,05 
до 0,4 %, після виморожування воски в маслі відсутні. Разом з восками олія 
частково звільнюється від жирних кислот, фосфоліпідів і пігментів. 

Для зменшення в олії вмісту вільних жирних кислот проводять їх 
нейтралізацію лугами або солями сильних основ. При цьому утворюються 
нерозчинні в олії солі – мила. При нейтралізації утворюються осади, які 
адсорбують на своїй поверхні частини пігментів, білкових і слизистих домішок. 
Для нейтралізації вільних жирних кислот використовують гідроксиди натрію і 
калію, кальциновану соду, аміак і інші речовини. Після лужної рафінації для 
видалення залишків мила масло 3 – 4 рази промивають гарячою водою і 
висушують до вологості 0,05 %. 

Адсорбційна рафінація полягає у видаленні пігментів при цьому 
відбувається відбілювання жиру. В основі методу лежить процес адсорбції 
барвникових речовин, розчинених в олії, на поверхні спеціальних адсорбентів. 

Відбілювання відбувається додаванням до жиру природних адсорбентів 
(бентонітові глини, діатоміт, активоване вугілля) в кількості від 1 до 3 %. 
Відбілювальний матеріал відокремлюється від олії фільтруванням. 

Дезодорація служить для видалення ароматичних речовин, що надають олії 
специфічний смак і запах. Тому що ці речовини леткі, їх видаляють шляхом 
обробки олії перегрітим паром під вакуумом. 

Відповідно до діючих стандартів олії нерафіновані, гідратовані, рафіновані 
недезодоровані та рафіновані дезодоровані. 

 

3. Виробництво саломасів 

Саломас – це гідрогенізовані (тверді) жири.  

Деякі харчові та технічні галузі народного господарства переробляють 
значну кількість твердих жирів, тому велике значення має одержання твердих 
жирів з рідких рослинних та тваринних жирів. 

Процес отвердіння жирів відбувається шляхом гідрогенізації, коли в певних 
умовах до ненасичених жирних кислот олії приєднується воднем за місцем 
розриву подвійних зв’язків. В результаті гідрогенізації утворюється твердий 
продукт – саломас. 

Процес гідрогенізації йде вибірково (селективно) і супроводжується 
процесом перестерифікації (обміну радикалів), а також призводить до зменшення 
в саломасі вмісту вітамінів А і Д, але практично не впливає на вміст вітаміну Е. 



Процес гідрогенізації жирів здійснюється в присутності спеціальних 
каталізаторів (нікелевий каталізатор), при високих температурах і високому 
тиску. 

Основними стадіями процесу гідрогенізації є: підготовка жиру, підготовка 
каталізатора, підготовка водню, гідрирування, відокремлення каталізатору. 

Для одержання саломасів використовується соняшникова, бавовняна, соєва, 
рапсова, арахісова, кукурудзяна, гірчична олія, а також тваринні жири (яловичий, 
баранячий, свинячий, китовий і ін.) Підготовка жиру полягає  в його повній 
рафінації, тому що домішки, що містяться в жирах, можуть суттєво знизити 
активність каталізатору. 

Харчові гідрировані жири використовуються в основному при виробництві 
маргаринової продукції. 

Гомогенізована емульсія з температурою 38 – 40°С подається під тиском у 
витіснювальний охолоджувач, де відбуваються процеси емульгування, 
охолодження та пластичної обробки при інтенсивному перемішуванні і 
охолодженні під тиском до температури 10 – 14°С. Далі емульсія надходить в 
кристалізатори, де затвердіває до однорідної пластичної маси. 

З кристалізатора маргарин поступає на формувально-пакувальний автомат, 
де фасується у пачки по 200 і 250 г і укладається в картонні коробки. 

Зберігається маргарин при температурі 0 – 2°С і відносній вологості повітря 
не більше     80 %. 

 

4. Технологія маргарину 

Маргарин являє собою фізико-хімічну систему, основний компонент якої – 
вода (дисперсна фаза) – розподіляється в іншому – маслі (дисперсійне 
середовище) – у вигляді найдрібніших частинок, за рахунок чого утворюються 
емульсія типу “вода у маслі”. До складу маргарину входять гідрировані олії, 
гідрирований китовий жир, молоко, сіль, цукор, фосфоліпіди і емульгатори. 
Стійкість маргарину в процесі обробки, зберігання і споживання зумовлюється 
наявністю емульгаторів – речовин з поверхнево-активними властивостями, які 
стабілізують емульсію “вода в маслі”. Харчові емульгатори – це органічні 
сполуки з класу складних ефірів, молекули яких містять полярну, гідрофільну 
частину і неполярну (ліпофільну або гідрофобну). Адсорбуючись на межі 
розподілу фаз масло – вода, вони утворюють містки, що з'єднують ці дві 
речовини, і не дають можливості розчинятися або змішуватися в однорідну 
суміш.  До складу жирової основи молочного маргарину входять крім рослинного 
саломасу тверді при кімнатній температурі кокосове або пальмове масло, китовий 
саломас і олія. 

Сировина для виробництва маргарину підрозділяється на жирову  і 
нежирову. У виробництві маргарину широко використовують соняшникову і 
бавовняну олію, а також соєву, кокосову, арахісову. До складу кулінарних жирів 
входять яловичий, баранячий, кістковий.  



Головним компонентом в рецептурі жирової основи маргарину (до 85 %) є 
гідрировані жири. Нежирова сировина призначена для покращення смаку і 
аромату маргарину і його біологічної цінності. Основним компонентом нежирової 
частини маргарину є коров’яче молоко. Воно надає маргарину смаку і аромату. 
Необхідно молоко незбиране, без сторонніх присмаків і запахів, застосовують 
також сухе молоко.  

Поварена сіль додається для покращення смаку і як засіб консервування.  

Цукор покращує смак і сприяє утворенню бурої плівки на продуктах, що 
обсмажуються. 

Для надання маргарину світло-жовтого кольору в нього вводять 
жиророзчинні харчові природні барвники (масляний розчин каротину, барвники, 
що одержуються з томатів, шипшини). Синтетичні барвники не допускаються. 
Витрати барвників становлять 1,6 кг на     100 кг маргарину. 

Для підвищення біологічної цінності маргарин збагачують жиророзчинними 
вітамінами А і D. Для підвищення стійкості при зберіганні і зниження 
окислювальних процесів в маргарин додаються консерванти -  аскорбінова, 
лимонна і бензойна кислоти. 

Молоко піддають пастеризації при температурі 80 – 85°С. Половина 
сквашується молочнокислими бактеріями при температурі 24 – 28°С. В результаті 
життєдіяльності молочнокислих бактерій виробляється молочна кислота, при 
накопиченні якої молоко згортається. Процес сквашування триває 9 – 12 годин. 
Після утворення згустку, який визначають наявністю на поверхні молока при 
взятті проби шпателем сліду, що запливає, молоко охолоджують і витримують 
для визрівання 1 – 2 години без перемішування. Після визрівання молоко 
охолоджується при перемішуванні. 

Технологічний процес одержання маргарину методом переохолодження 
складається із таких операцій: зберігання і темперування дезодорованих жирів; 
підготовка молока; підготовка води, солі, цукру, емульгатору, барвників і 
вітамінів; приготування емульсії маргарину спочатку в змішувачі, де утворюється 
груба емульсія, а потім у гомогенізаторі, де обробляється під тиском і виходить у 
вигляді тонкодисперсної емульсії; охолодження (переохолодження) емульсії у 
витіснювальному охолоджувачі і кристалізаторі; фасування маргарину.  

Гомогенізатор являє собою насос високого тиску зі спеціальним вентилем. 
В ньому є дуже малий отвір, через який проштовхується груба емульсія 
маргарину, що надходить із змішувача під тиском, кульки емульсії 
подрібнюються – емульсія гомогенізується. Тиск гомогенізації регулюється 
шляхом зміни пружини, гвинтовим регулятором. 

Витіснювальний охолоджувач служить для охолодження і механічного 
обробляння маргарину. Він складається із декількох однакових секцій (трьох). 
Кожна секція складається з циліндра, що має сорочку для холодоагенту (рідкого 
аміаку). В середині циліндра знаходиться барабан, що обертається з частотою 
близько 500 об/хв, на поверхні якого знаходяться ножі-скребки. За час обертання 
ножі-скребки знімають і перемішують шар емульсії, що застиг, яка під тиском 
подається в зазор між стінками циліндра і барабана. Після проходження 



послідовно через всі циліндри, емульсія при температурі 10 – 16°С надходить у 
кристалізатор, утворюючи ущільнену пластичну масу маргарину. 

Із кристалізатора маргарин надходить на формувально-пакувальні автомати, 
де фасується у пачки і складується в картонні коробки. 

Зберігання маргарину відбувається у холодильних камерах при температурі 
0 – 2°С і відносній вологості повітря не більше 80 %. 

Транспортування маргарину при температурі більшій ніж 12°С дозволяється 
тільки у рефрижераторах. 

Якість маргарину повинна відповідати діючим ДСТам. Всі столові і молочні 
маргарини повинні містити 82 % жиру. Маргарини шоколадний і кавовий – не 
менше 62 – 65 %. Вміст води не більше 17 %. Маргарин повинен мати чистий 
смак і аромат, схожий за смаком і ароматом до вершкового масла. Консистенція 
повинна бути однорідною, пластичною Колір – однорідним по всій масі – світло-
жовтим для підфарбованого і білим для непідфарбованого. При смаженні 
маргарин не повинен розбризкуватися.  

 

5. Виробництво хлібопекарських, кондитерських і кулінарних жирів 

Хлібопекарні, кондитерські і кулінарні жири виробляються з олії, тваринних 
гідрированих жирів, емульгаторів, барвників, ароматизаторів, вітамінів. Вміст 
жиру в них повинен бути     99,7 %, вологи не більше 0,3 %. 

При виробництві твердих безводних жирів всі рецептурні компоненти в 
рідкому вигляді надходять у змішувач, переміщуються при температурі 37 – 40°С, 
потім подаються в охолоджувач, де температура знижується до 3 – 5°С і потім у 
витіснювальному охолоджувачі відбувається охолодження і механічна обробка 
жиру. Далі жир надходить у кристалізатор, а потім розливається у тару. 

Рідкий жир для хлібобулочних виробів уявляє собою суміш саломасу з 
температурою плавлення 35 – 36°С (12 – 14 %), олії (85 %), емульгаторів (1,5 – 3 
%). До рецептури кондитерського жиру для шоколадних виробів входять 
високотвердий саломас з бавовняної і арахісової олії. Кулінарний жир 
“Фритюрний” є саломасом з олій. 

Жири зберігаються при відносній вологості повітря до 80 %. Термін 
зберігання залежить від температури і становить при t = (-10) – (+15)°С від 30 до 
270 діб. 

 
  



ТЕХНОЛОГІЯ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 
 
План 
1. Технологія молока і вершків. 
2. Основні стадії виробництва кисломолочних напоїв,  сметани , 

кисломолочного сиру. 
3. Технологія вершкового масла. 

 
1. Технологія молока 
Склад молока. Молоко - секрет молочної залози. Утворюється  воно з 

поживних речовин крові. Хімічна структура молока дуже складна і непостійна. 
Вона залежить від виду й віку тварин , годівлі , періоду лактації та інших причин. 

До складу коров'ячого молока входить близько 100 різних речовин. 
Основними ж його складовими частинами (за даними проф. М.І.Книш) є вода 
87,3% ; жир - 3,8%; білки - 3,5% , у тому числі  казеїн - 2,8% ; молочний цукор 
(лактоза) - 4,7% ; мінеральні речовини - 0,7%. 

Різні корови дають молоко різної жирності , яка залежить від породи корів , 
періоду лактації , кормів і т.ін. Тому при надходженні молока на молокопереробні 
підприємства його враховують за базисною жирністю. Базисна жирність молока 
встановлена за окремими  областями : Полтавська і Чернігівська - 3,7% ; 
Закарпатська, Львівська, Кримська - 3,5%; за рештою областей по Україні - 3,6%. 
Вимоги до якості молока , що надходить на переробку 

До молока , як до сировини при виробництві високоякісних молочних 
продуктів, відповідно ГОСТ 13264-70, ставляться вимоги за фізико-хімічними, 
органолептичними і санітарно-ветеринарними показниками. Молоко повинно 
бути натуральним , отриманим від здорових корів, мати чистий смак і запах , які 
властиві свіжому молоку ; колір від білого до світло-кремового , без кольорових 
плям і відтінків ; консистенція однорідна , без згустків білка і грудочок жиру, без 
осаду, густиною не нижче 1027 кг/м3. Не приймається молоко , яке не відповідає 
наведеним вище вимогам ; одержане від корів у перші 7 днів лактації (молозиво) і 
за останні 10-15 днів лактації (стародійне); молозиво у зв'язку з високою часткою 
білків (12-16%) згортається при пастеризації , а стародійне молоко має 
солонувато-гіркуватий присмак , погано згортається сичуговим ферментом , в 
ньому різко збільшується кількість дрібних жирових кульок, тому стародійне 
молоко не можна використовувати для виробництва  масла , сиру й інших 
продуктів, його солонувато-гіркуватий присмак посилюється в молочних 
продуктах, які швидко псуються .Розвиток молочнокислої мікрофлори 
затримується в молозиві і стародійному молоці, вони майже не скисають; 
антимікробна активність зберігається у молозиві навіть через 10-14 днів, тому 
таке молоко не може бути використаним для виробництва кисломолочних напоїв, 
кисломолочного сиру. 

Не приймається молоко з додаванням нейтралізуючих і консервуючих 
речовин; з гірким, затхлим присмаком, запахом хімікатів і нафтопродуктів, з 
надлишком хімічних речовин; з різко вираженим присмаком цибулі, часнику та 
полину; що містять антибіотики, ДДТ і гексахлоран. 

Молоко з антибіотиками не придатне для переробки на сири, кисломолочні 
продукти , тому що в ньому призупиняється розвиток кисломолочних бактерій, а 



розвиток шкідливих для здоров'я людини мікробів (наприклад, кишкова паличка) 
продовжується. 

Молоко, яке одержане в період лікувальної терапії тварин і після 3-5 діб, не 
приймається. Молоко набуває нормальних властивостей не раніше ніж через 72 
дні після ін'єкцій антибіотиків тваринам. 

Молоко корів, хворих на мастит, не приймається. Не взираючи на те , що 
мастит не передається людині через молоко , в ньому міститься велика кількість 
стафілококів, що виділяють токсини, які можуть викликати харчові отруєння 
молочними продуктами і бути причиною небезпечних захворювань. 

Через молоко хворих тварин передається людині: туберкульоз, бруцельоз , 
сибірка, ящур. Від людей, які працюють з молоком від хворих тварин або які 
перехворіли , може передаватись черевний тиф, паратиф, дизентерія, дифтерія, 
скарлатина, ангіна . 

Молоко, яке одержане від корів з клінічними ознаками бруцельозу , але які 
не мають позитивної реакції на це захворювання, допускається до вживання після 
миттєвої пастеризації при температурі не менше 900С або короткочасній 
пастеризації при 65-700С з витримкою 30 хвилин. Молоко від корів, які є на 
карантині за ящуром, кип'ятять 5 хвилин у самому господарстві. Молоко від 
корів, які  хворі сибіркою, туберкульозом, чумою, мають злоякісні пухлини, 
знищується в присутності ветеринарних робітників. 

Залежно від якості заготовлене молоко поділяють на вищий, перший і  
другий сорт. 

Свіже видоєне молоко має бактерицидну активність - здатність у певний 
період, який називається бактерицидною фазою, пригнічувати розвиток 
мікроорганізмів, які потрапили у молоко. Бактерицидні речовини надходять з 
крові тварини в молочну залозу. До них належатьімуноглобуліни (антитіла) , 
лейкоцити, лизоцим, лактенини та ін. Вони викликають реакцію агглютинації , 
або склеювання клітин, преципітації (осадження), послідовного впливу на 
мембрану клітини  з її руйнуванням (лізис). Бактерицидні речовини 
інактивуються при температурі 90 0С. 

Тривалість бактерицидної фази залежить від фізіологічного стану тварини, 
періоду лактації , ступеня бактеріального обсіменіння і температури зберігання 
молока і становить : 
Температура зберігання , 0С 37 30 25 15 10 5 2-0 
Період бактерицидної фази, годин 2 3 6 9 24 36 48 

 
Вади молока 

Якщо молоко за своїми властивостями відхиляється від нормального стану, 
то це свідчить про його вади. Розрізняють вади смаку, запаху, кольору і 
забарвлення , зовнішнього вигляду і консистенції (густоти). Залежно від причин їх 
виникнення вади бувають кормового походження , бактеріального , технічного і 
фізико-хімічного. 

Вади кормового походження. Молоко має властивість набувати запаху і 
присмаку кормів. Буває молоко з присмаком буряків , гички , жому , силосу, ріпи, 
із запахом пахучих трав - полину , дикого часнику й цибулі , гірчиці , свиріпи , 



дикої ромашки та ін. Особливо стійкими є запахи і присмаки полину , часнику і 
цибулі. Їх не можна позбутись пастеризацією та кип'ятінням. 

Таке молоко не придатне і для переробки , бо ці запахи й присмаки 
передаються виробленим продуктам. 

Вади бактеріального походження - найбільш поширені. Шкідливі бактерії 
потрапляють у молоко, де розмножуються і впливають на його смак , 
консистенцію і колір. Причиною цих вад є головним чином недотримання 
санітарно-гігієнічних умов під час доїння і зберігання молока. 

Молоко кисле. В молоці швидко розмножується надмірна кількість 
молочнокислих бактерій, які розщеплюють молочний цукор і призводять до 
скисання молока. 

Молоко згіркле. Тривале зберігання молока при низьких температурах 
сприяє розвитку в ньому бактерій, які виділяють фермент ліпазу, що розщеплює 
жир і призводить до згіркнення молока. 

Молоко гірке. У молоко внаслідок нехтування санітарією потрапляють 
гнильні бактерії, які при довгому зберіганні молока при низьких температурах 
розмножуються і спричиняють гниття білків; від чого молоко стає гірким. 

Молоко тягуче. Цю ваду утворюють особливі види молочнокислих бактерій 
, які виділяють слиз. Таке молоко має липку, а іноді слизькувату консистенцію і 
кислуватий присмак. 

Молоко з кольоровими плямами. Вада ця виникає при довгому зберіганні не 
досить добре охолодженого молока внаслідок життєдіяльності пігментних 
(барвних) бактерій , які виділяють різнокольорові пігменти і утворюють у молоці 
плями синього, червоного і оранжевого кольору. Таке молоко зовсім не придатне 
до вжитку. Іноді червоний і рожевий відтінки зумовлюються наявністю крові в 
молоці і є наслідком захворювання вим'я (мастит) або механічного пошкодження 
його кровоносних судин. В цьому випадку слід виявити хворих корів , ізолювати і 
лікувати їх , а молоко від них не змішувати з молоком інших корів. 

Синюватий колір молока може виникати при поїданні коровами деяких 
рослин (мар'яник, осока тощо).Червонуватий колір молока буває при поїданні 
коровами молочаю, зубрівки тощо. Жовтий колір може бути при змішуванні 
молока з молозивом. 

Молоко, яке бродить. Цю ваду спричиняють дріжджі, кишкова паличка, 
маслянокислі та інші бактерії; характеризується таке молоко сильним виділенням 
газів, що супроводиться спиртовим, дріжджовим та іншими присмаками . Це є 
наслідком недотримання чистоти при утриманні і доїнні корів. 

Вади технічного походження. Виникають вони внаслідок грубого 
порушення санітарних правил при доїнні, підготовці корів до доїння і 
неправильної обробки надоєного молока. 

Молоко з механічними домішками.Буває внаслідок погано вимитого посуду 
, непідмитого вим'я корови, поганого проціджування тощо .Таке молоко 
забруднене мікробами, часто патогенними (хвороботворними). 

Молоко з металевим присмаком. Вона виникає при користуванні погано 
лудженим або іржавим посудом .Продукти з такого молока швидко псуються . 

Молоко з невластивими йому присмаками й запахами. Відомо, що молоко 
легко вбирає різні запахи. Білок і жир його вбирають запахи бензину , газу , нафти 



, ліків , гною та ін. Затхлого смаку молоко може набувати і від погано вимитого й 
недостатньо просушеного посуду. 

Вади фізико-хімічного походження. До вад цієї групи належать відхилення 
в складі  й властивостях молока, які позначаються на технологічних процесах 
виготовлення молочних продуктів. 

Молозиво. Воно має підвищений вміст альбуміну й глобуліну, ненормальний 
солодовий склад і підвищену кислотність. Консистенція його в'язка, густа. При 
нагріванні молозиво зсідається, тому протягом перших 7-10 днів. 

Молоко стародійне має солонуватий, іноді згірклий смак внаслідок змін 
мінерального складу та збагачення ліпазою. Жирові кульки у такому молоці дуже 
дрібні, тому при сепаруванні багато жиру відходить у відвійки. Масло з такого 
молока нестійкий, сир - низькоякісний . 

Молоко сичугово-в'яле. Воно не зсідається або погано зсідається під дією 
сичужного ферменту. Причина-нестача розчинювальних солей кальцію у кормах 
.Сичугово-в'яле молоко можна переробляти на масло й консерви .При переробці 
його на сичуговий або кисломолочний сир у молоко додають підвищену кількість 
розчину хлористого кальцію. 

Молоко, з якого вершки або зовсім не збиваються, або процес збивання 
триває дуже довго. Вершки дуже спінюються, що спричиняється ненормальним 
станом білків. Вада найхарактерніша в осінньо-зимову пору для стародійного 
молока і пояснюється сильним здрібненням його жирових кульок. Таке молоко не 
придатне для виробництва масла .Виправити це можливо підвищенням 
температури пастеризації, а також підвищенням жирності вершків. 

Молоко з салистим присмаком. З'являється він у молоці при зберіганні і 
переробці його під дією прямих сонячних променів.Тому молоко слід захищати 
від таких променів. 

Молоко з запахом хліва і нечистим смаком . Причиною є затхле повітря в 
корівниках, тривале перебування надоєного молока в таких корівниках, а також 
зберігання фляг з молоком з щільно закритою кришкою. 
Асортимент молока що виробляється  

Пастеризоване молоко виробляють у такому асортименті : незбиране, 
підвищеної жирності, пряжене, білкове, вітамінізоване,  нежирне. 

Незбиране молоко може бути нормалізованим і відновленим. 
Нормалізованим називають таке молоко, в якому вміст жиру доведений до 3,2%. 

Відновлене це молоко з вмістом жиру 3,2%, виготовлене повністю або 
частково з сухого коров'ячого молока. 

З підвищеною жирністю - це молоко, доведене вершками до жирності 6% і 
піддане гомогенізації. 

Білковим називають молоко з підвищеним вмістом знежирених речовин, 
Його виготовляють з нормалізованого за вмістом жиру з додаванням сухого або 
згущеного незбираного , або згущеного знежиреного молока. 

Пряжене - це молоко звичайне  або доведене вершками до жирності 6% , 
піддане гомогенізації і тривалій термічній обробці при високій температурі (3-4 
години при температурі 95-970С) 

Вітамінізоване - це незбиране або знежирне пастеризоване молоко з 
вітамінами А, С, Д2 (для дітей). 

Нежирне - одержане при сепаруванні незбираного молока. 



 
 
Технологічна схема виробництва пастеризованого молока 

При виробництві незбираного пастеризованого молока його очищують → 
фільтрують → нормалізують → пастеризують →   гомогенізують →  
охолоджують → розливають → закупорюють → маркують. 

 
Кондиційне молоко зважують на спеціальних молочних вагах і 

проціджують крізь сита-фільтри у приймальні ванни , з яких насосами подається 
в апаратний цех на фільтри або на сепаратори - молокоочисники , де знову 
очищається від механічних забруднень. Потім молоко нормалізують. 

Нормалізують натуральне незбиране молоко, що містить жиру більше 3,2% : 
     а) змішуванням з незбираним молоком, що має менше 3,2% жиру 
     б) додаванням знежиреного молока 
     в) сепаруванням 

Якщо ж молоко має жирність менше 3,2%, його нормалізують такими 
способами : 

     а) змішуванням з молоком, що має більше 3,2% жиру 
     б) додаванням вершків 

У практиці застосовують три способи (режими) пастеризації : 
1. Миттєвий - коли молоко нагрівають до 85-980С без витримування. 
2. Короткочасний - коли молоко нагрівають до 72-770С з витримуванням 15-

20 сек. 
3. Тривалий - коли молоко нагрівають до 63-650С з витримуванням при 

такій температурі 30 хвилин. 
З метою покращення смакових якостей та консистенції молока , 

рекомендується піддавати його гомогенізації під тиском 100-150 атм і t = 45-650С 
або при температурі пастеризації. При гомогенізації подрібнюють жирові кульки 
на більш дрібні на спеціальних апаратах-гомогенізаторах. Робиться це для того, 
щоб запобігти відстоювання молока і утворення жирового згустку, який потім 
важко розмішується. 

Далі молоко охолоджують в регенеративній , водяній і розсільній секціях 
пастеризаційно-охолоджувальних апаратів до t = 4-60С. 

Пастеризоване молоко старанно розмішують , розливають і закупорюють на 
спеціальних машинах. 

У випадках затримання відправки молока в торгівельну мережу допускається 
не більше 20 годин з моменту випуску зберігати у молокосховищах молокозаводу 
при t = 80С. 

Пастеризоване молоко повинно мати смак і запах, властиві свіжому молоку, 
без сторонніх присмаків і запахів, білий колір, однорідну консистенцію. 

 
Технологія стерилізованого молока. 

Стерилізованим називається молоко, що нагріте під тиском вище 
температури кипіння з витримуванням в автоклавах-стерилізаторах. Таке молоко 
має білий або буруватий колір, слабко виявлений присмак кип’яченого молока. 

В закордонних державах до 40% питного молока споживається в 
стерилізованому вигляді. Порівняно з пастеризованим воно має більш високу 



стійкість і витримує тривале зберігання і транспортування навіть без 
охолодження. Тому стерилізоване молоко зручно і економічно вигідно 
використовувати для постачання районів, де не має достатньої сировинної бази, а 
також крупних промислових центрів і новобудівель. 

На стерилізацію направляється відбірне за якістю свіже молоко з 
кислотністю не вище 16-180Т, з густиною 1027 кг/м3, ступенем чистоти за 
еталоном не нижче 1 групи, з бактеріальним обсіменінням за редуктазною пробою 
не нижче І класу, без сторонніх смаків і запахів. 

Режим стерилізації : у пляшках при температурі 1150С з витримкою 20 
хвилин; ультрависокотемпературна (УВТ) при температурі 135-1450С з 
витримкою 2-4 с. 

Виробництво стерилізованого молока може здійснюватися за двома схемами 
: з одноступеневим і двоступеневим режимами стерилізації. 

За одноступеневою схемою молоко стерилізують при температурі 130-1500С 
з витримкою 2-3 с один раз (до або після фасування), а при двоступеневій - два 
рази (спершу в потоці , при нагріванні до 135-1400С з витримкою 20 с , а потім у 
пляшках при нагріванні до 116-1180С з витримкою 12-15 хвилин. 

Стерилізоване молоко не має мікроорганізмів і їх спор, бо під дією високої 
температури вони гинуть ; відзначається добрими смаковими властивостями і 
високою поживністю, а щодо вітамінності не поступається перед пастеризованим. 
Навіть за несприятливих температурних умов стерилізоване молоко може 
зберігатись протягом року. 

Іонітне молоко - це продукт для годівлі й підгодівлі немовлят, який 
максимально наближається до материнського молока. Одержують іонітне молоко 
з свіжого високоякісного коров'ячого молока обробкою його катіонітом з 
наступною гомогенізацією. При катіонітній обробці з молока видаляється від 20 
до 25% кальцію і до 20% магнію, іони яких заміщуються іонами натрію і калію. 

Молоко  вітамінізоване для дітей (з вітамінами А , С , Д2) виготовляють з 
незбираного або нормалізованого молока з вмістом жиру 3,2%, кислотністю не 
вище 180Т, густиною не менше 1,028. Молоко не повинно мати сторонніх 
присмаків і запахів, не нижче І групи і не нижче І класу за ДСТ 13264-67. 

До молока додають аскорбінову кислоту (вітамін С) розчин вітаміну А- 
ацетат в маслі, або А- пальмітату і розчин ергокальциферолу (вітамін Д2) в маслі 
0,5%.  

Гомогенізують молоко при тиску 125-150 атм . і температурі 65-850С. Для 
кращого розподілу вітамінів молоко у ванні перемішують 10-15 хвилин . 

Пастеризують при t =72-750С , витримуючи 20 секунд , або при 85-870С без 
витримування. Охолоджують до 4-60С. Розливають у пакети. Зберігають при 
температурі не вище +80С не більше 12 годин з моменту виробництва. 

 
Технологія вершків 

Вершки з коров'ячого молока виготовляють пастеризовані 8-, 10- і 35%-вої 
жирності для безпосереднього споживання і стерилізовані -10% жирності . 

Для їх виробництва використовують натуральні , сухі або пластичні вершки, 
вершкове масло , незбиране і знежирене молоко. 

Схема виробництва пастеризованих вершків: нормалізація → пастеризація 
→ гомогенізація → охолодження → фасування → маркування . 



Вершки повинні мати приємний, злегка солодкуватий смак , однорідну 
консистенцію, підвищену в'язкість, білий з кремуватим відтінком колір. 
Кислотність вершків  8 і 10%-жирності – 17-19 0Т , 20%-180Т , 35%-170Т. 

Термін реалізації не більше 24 години при t =3-60С. 
Стерилізовані вершки повинні мати чистий смак і запах , з вираженим 

присмаком пастеризації , однорідну консистенцію і рівномірний білий колір з 
кремовим відтінком .Масова доля жиру в них повинна бути не менше 10% , 
кислотність не вище 190Т .Для підвищення термостійкості вершків в них вводять 
солі-стабілізатори (трьохзаміщений лимонно-кислий натрій Na2HPO4       ( 12H2O) в 
кількості 0,01-0,1%. 

Технологічний процес виробництва стерилізованих вершків здійснюється за 
тією ж схемою, що й виробництво стерилізованого молока двох - або 
одноступеневим способом . 

Термін реалізації вершків 30 діб з моменту виробництва при t =15-200С. 
Збиті вершки виготовляються з масовою часткою жиру 27,5% з 

наповнювачами : ванілін , шоколад, плодово-ягідні сиропи, мед, знежирений сир 
кисломолочний, спеції, стабілізатори (суміш дрібнокристалічної целюлози і 
лужної карбоксиметилцелюлози), барвникові речовини . 

Вершки пастеризують при t =85-960С або стерилізують при температурі 140-
1500С. Охолоджують до 10-150С і збивають вручну 83-157 секунд , або машинами. 
Вершки з великою жирністю збиваються за 8-10 секунд , середньої жирності за 
15-20 секунд. 

Збиті вершки фасують у поліетиленові пляшки , ароматизовані - в аерозольну 
упаковку. 

Вершкові напої виготовляють з цукром , какао або кавою. Пастеризують при 
t =85-870С , гомогенізують. Термін реалізації становить 12 годин при t не вище 
80С. 

 
2. Основні стадії виробництва кисломолочних продуктів. 

Дієтичні і лікувальні властивості кисломолочних продуктів. 
Кисломолочні продукти виробляють з молока сквашуванням його спеціально 

виготовленою для цього бактеріальною закваскою. Молочні заводи виробляють 
кисляк, кефір, ацидофілін, ацидофільне молоко, ряжанку, сметану, сир 
кисломолочний, різні сирки й сиркову масу. Всі ці продукти, особливо такі, як 
ацидофільне молоко, кисляк, кефір мають лікувально-дієтичні властивості 
.Кисломолочні продукти перетравлюються і засвоюються організмом значно 
краще, ніж незбиране молоко. 

Засвоєння організмом кисломолочних продуктів у порівнянні з незбираним 
молоком : 

Тривалість засвоєння 
(в годинах) 

Засвоєння , % 
молока кислого молока 

1 32 91,0 
2 36 92,0 
3 44 95,5 

     Кисломолочні продукти корисні при профілактиці й лікуванні гострих і явно 
виявлених гнильних процесів у кишечнику , хронічних колітів , ентероколітів, 



гнійних ран, запальних процесів та інших захворюваннях , а також коли потрібно 
підвищити кислотність у шлунку. Кефір корисний при виснаженні організму, 
недокрів'ї. Він легко перетравлюється, сприяє більшому виділенню шлункового 
соку і поліпшує функції шлунково-кишкового тракту. 

Ацидофільно-дріжджове молоко виготовлено на заквасці ,в яку входять 
ацидофільна паличка і дріжджі з антибіотичним властивостями , має високу 
антибіотичну активність і може використовуватись як профілактичний засіб 
проти туберкульозу. 

Мікрофлора дієтичних кисломолочних продуктів синтезує вітаміни С , В6 , 
В12. І чим більше витримуються ці продукти , тим більше синтезується вітамінів. 
Кисломолочні продукти не тільки оздоровляють шлунково-кишечний тракт , але й 
благодійно впливають на нервову систему й обмін речовин. Кисломолочні 
продукти рекомендується споживати при малокров’ї, виснаженні, втраті апетиту, 
профілактиці багатьох захворювань, у тому числі серцево-судинних і злоякісних 
пухлин (кефір). 

Біохімічні і мікробіологічні основи виробництва кисломолочних продуктів. 
У виробництві кисломолочних продуктів використовують болгарську і 

ацидофільну молочну паличку, молочнокислий, вершковий і ароматоутворюючий 
стрептококи, кефірні грибки, кумисні дріжджі, біфидобактерії. Під дією 
ферментів, що виділяються молочнокислою мікрофлорою, відбувається 
зброджування молочного цукру з утворенням молочної кислоти, іноді і інших 
кислот, спирту, СО2, диацетіла .При заквашуванні відбувається також частковий 
гідроліз білку з утворенням вільних амінокислот і гліколіз глюкози 
.Молочнокислий стрептокок виділяє антибіотик низін , вершковий- диплококцін , 
ароматоутворюючий - антибіотик , близький к диплококціну, молочнокисла 
паличка – лактонін. Всі антибіотики з великою руйнуючою силою діють на 
мікроорганізми гниття . 

За характером сквашування молока дієтичні кисломолочні продукти умовно 
поділяються на дві групи : одержані в результаті молочнокислого бродіння 
(кисляк , ацидофільне молоко , йогурт і т. д.) і змішаного-молочнокислого 
спиртового (кефір, кумис). 

При молочнокислому бродінні на молочний цукор впливає фермент лактоза, 
який виділяють молочнокислі бактерії .Лактоза розщеплюється на глюкозу і 
галактозу , з яких утворюється по 2 молекули молочної кислоти .  

С12Н22О11 + Н2О = С6 Н12О6 + С6Н12О6  
лактоза                   глюкоза    галактоза 

                                        
                                                гексоза  
С6Н12О6 = 2С3Н6О3 
гексоза      молочна 
                   кислота  
 

При змішаному бродінні на лактозу впливають ферменти молочнокислих 
бактерій й молочних дріжджів , утворюються молочна кислота і спирт. Спиртове 
бродіння відбувається разом з молочнокислим і залежно від температури молока 
переважає те або інше бродіння .Якщо температура висока (25-450С) ,-



розвивається і перемагає молочнокисле бродіння, коли ж температура низька (10-
200С), перевагу може мати спиртове. 

С12Н22О11 + Н2О = 4С2Н5ОН +4СО 

лактоза                      спирт      вуглекислий газ 
Молочна кислота , що утворюється в результаті молочнокислого бродіння, 

взаємодіє з казеїнат кальцій фосфатним комплексом, і відщеплює кальцій .В 
результаті частини казеїну втрачають стійкість, агрегирують і коагулюють . 

Виробництво сметани 
Сметану виробляють сквашуванням пастеризованих вершків чистими 

культурами молочнокислих бактерій з наступним дозріванням одержаного 
згустку термостатним або резервуарним способами. Виробляється сметана 
дієтична 10%-вої і 15% жирності ; 20, 25 , 30 , 40% жирності , ацидофільна 20%, з 
молочно-білковими наповнювачами 10 і 15%-жирності ; білково-дієтична 7 і 10% 
жирності . 

Технологія сметани складається з нормалізації вершків  пастеризації при 
+92-950С з витримкою 15-20 секунд і гомогенізації  при t = 700С і тиском 10-18 
МПа  охолодження до t заквашування =200С  сквашування  охолодження 
 дозрівання 24-28 годин, або 6-8 (дрібна упаковка). 

Нормалізують вершки для одержання сметани стандартної жирності. 
Сметану виробляють тільки з пастеризованих вершків , щоб забезпечити 

високі її санітарно-гігієнічні властивості і стійкість при зберіганні . 
Пастеризація вершків проводиться з метою : 

     1. знешкодження всієї вегетативної мікрофлори ; 
     2. руйнування імунних тіл, які будуть заважати розвитку молочнокислих 

бактерій ; 
     3. повної інактивації ферментів (ліпаза , пероксидаза , галактаза , протеаза), 

які при зберіганні сметани будуть викликати глибокі зміни компонентів продукту 
і швидке її псування; 

     4. покращення консистенції сметани (відбувається денатурація сироваточних 
білків на 40-60%), що підвищує гідратаційні властивості казеїну .Він активніше 
зв'язує воду і більше набрякає при сквашуванні. Денатуровані сироваточні білки 
коагулюють разом з казеїном при сквашуванні і разом утворюють більш міцний 
згусток з уповільненим виділенням сироватки . 

Після пастеризації і гомогенізації вершки охолоджують до температури 
заквашування : літом 18-220С , зимою -22-230С і направляють у резервуари для 
заквашування. Кількість закваски, що вноситься, (від 0,5 до 5%), якісний її склад і 
активність значно впливають на тривалість сквашування і якість сметани . 

Після внесення закваски перші 3 години вершки ретельно перемішують через 
кожну годину, а потім залишають в спокої до кінця сквашування, яке триває 9 – 
16 годин в залежності від активності закваски і температури сквашування. Далі 
сметану направляють на фасування. Фасовану сметану ставлять у холодильні 
камери з температурою 2 – 8°С, де вона охолоджується і дозріває, у крупній 
упаковці охолоджується 8 – 16 годин і дозріває 24 – 28 годин, а в дрібній – 
охолоджується 2 і дозріває 6 – 8 годин. За цей час сметана набуває щільної 
консистенції. 



Із зниженням температури уповільнюється розвиток молочнокислих 
стрептококів, а ароматоутворююча мікрофлора, навпаки, збільшує свою 
життєдіяльність і в продукті накопичуються ароматичні речовини. В процесі 
дозрівання сметана набуває оптимальної кислотності 85 – 100°Т, а також більш 
густу консистенцію. Із зниженням температури дозрівання підвищується ступінь 
отвердіння жирової фази, отвердівші жирові кульки утворюють “мости” в 
білковій структурі і зміцнюють її структуру, тому сметана більше ущільнюється. 
Тривалість зберігання сметани при температурі не менше +8°С не більше 72 
годин. 

Загальна технологія кисломолочних напоїв 

Загальним у виробництві всіх кисломолочних напоїв є сквашування 
підготовленого молока заквасками і при необхідності дозрівання. За характером 
сквашування молока дієтичні кисломолочні продукти умовно поділяються на 2 
групи: одержані в результаті молочнокислого бродіння (кисляк, ацидофільне 
молоко , йогурт і ін.) і змішаного молочнокислого і спиртового бродіння (кефір , 
кумис і ін.). 

Специфіка виробництва окремих продуктів відрізняється температурними 
режимами деяких операцій , застосування заквасок різного складу і внесення 
наповнювачів (добавок). 

Кисломолочні напої виробляються термостатним і резервуарним методом. 
При термостатному методі сквашене молоко розливалось у дрібну тару і 

сквашувалось при оптимальній температурі для кожного продукту в термостатній 
камері. Після утворення згустку продукт направлявся в холодильну камеру, де він 
охолоджувався і при необхідності витримувався деякий час для дозрівання. 

При резервуарному методі сквашування  , а при необхідності і дозрівання 
продукту проводиться в резервуарах з перемішуванням. Що зменшує виробничі 
площі і затрати праці. 

 
Технологічна схема виробництва кисломолочних напоїв: 

Нормалізація молока  пастеризація і гомогенізація  охолодження до 
температури сквашування (t = 200С)  сквашування     охолодження до 6-80С 
 дозрівання (від 12 годин до 3 діб). 

Для виробництва дієтичних кисломолочних напоїв використовується молоко 
кислотність до 190Т , а вершки - 240Т. 

Пастеризація відбувається при t = 85-870С з витримкою 5-10хвилин або t = 
90-920С з витримкою 2-3 с. 

Пастеризація відбувається з метою: (як в сметані). 
Пастеризація поєднується з гомогенізацією молока при t = 55-600С під 

тиском12,5-17,5 МПа, котра забезпечує отримання більш однорідної і щільної 
консистенції , а в розмішаному стані - більш в'язкої, попереджує відстій вершків. 

Далі молоко швидко охолоджується до оптимальної температури 
сквашування t = 200С і в нього швидко вносять закваску , щоб запобігти розвиток 
сторонньої мікрофлори. Закваску вносять у замішувач за допомогою дозатора. 

При виробництві кисломолочних продуктів застосовують молочнокислі 
стрептококи: мезофільні з оптимальною температурою розвитку 30-350С і 
термофільні з оптимальною температурою розвитку 40-450С. Для надання згустку 



сметано-подібної консистенції в закваску додають вершковий стрептокок з 
оптимальною температурою розвитку 300С. До складу деяких заквасок входять 
ароматоутворюючі стрептококи з оптимальною температурою розвитку 25-300С, 
які в процесі своєї життєдіяльності крім молочної кислоти , утворюють леткі 
кислоти, вуглекислий газ (СО2), спирти, ефіри. Всі ці мікроорганізми можуть 
підвищити кислотність в напою до 80-1200Т. 

Сильними кислотоутворювачами є молочнокислі палички: болгарська і 
ацидофільна з оптимальною температурою розвитку 40-450С і граничною 
кислотністю сквашування молока до 200-3000Т. 

Склад заквасок деяких кисломолочних напоїв містить молочні дріжджі , що 
забезпечують спиртове бродіння , в результаті якого напої набувають гострий , 
пощіплюючий смак пінисту консистенцію. 

Молоко сквашується при температурі сквашування до утворення ніжного , 
достатньо щільного згустку , без ознак відокремлення сироватки і до кислотності , 
дещо нижчої , чим в готовому продукті. 

По закінченні сквашування продукт негайно охолоджується. При 
термостатному способі його направляють в холодильну камеру де він 
охолоджується до t = 6-80С. Пересувати продукт слід обережно , щоб не 
допустити руйнування ніжного згустку. Згусток , що одержаний резервуарним 
способом, при легкому перемішуванні охолоджують в тій же ємності подачею 
льодяної води в сорочку резервуару. 

Молочнокислий процес з пониженням температури послаблюється, протікає 
повільно і поступово досягає оптимальної кислотності для даного виду продукту , 
а при 8-100С зовсім припиняється. Відбувається також набрякання білків , що 
призводить до зв'язування і зменшення вільної вологи і ущільненню згустку. 

Продукти змішаного бродіння (кефір, кумис, ацидофільно-дріжджове 
молоко) після охолодження піддають дозріванню в холодильних камерах (при 
термостатному способі) або в резервуарах. При цьому молочнокислий процес 
стухає , активізуються дріжджі в кислому середовищі , відбувається спиртове 
бродіння з накопиченням спирту, СО2 і ін. , що надають цим напоям специфічних 
властивостей. Дозрівання триває в залежності від виду продукту від 12 годин до 3 
діб при t = 8-100С. Після дозрівання продуктів в резервуарах , його розливають і 
направляють на зберігання в холодильні камери. 

Зберігання кисломолочних продуктів відбувається при t = 0-60С і вологості 
85-90% в умовах строгого санітарно-гігієнічного режиму. 

     
Виробництво кисломолочного сиру 

Кисломолочний сир - білковий кисломолочний продукт, що виготовляється 
сквашуванням пастеризованого нормалізованого цільного або знежиреного 
молока з наступним видаленням із згустку частини сироватки і відпресування 
білкової маси. Сир з непастеризованого молока виробляється в тому випадку , 
коли надходить молоко підвищеної кислотності. Перед споживанням в їжу сир 
необхідно піддавати тепловій обробці (сирники , вареники , плавлені сири). 

За кількістю жиру підрозділяють на 3 види: жирний , напівжирний і 
знежирений. 
  



Основні показники кисломолочного сиру 

Сир 
Масова частка, % 

Кислотність, °Т, не 
більше 

жиру, не 
менше 

вологи, не 
більше 

вищий сорт перший сорт 

Жирний 18 65 200 225 
Напівжирний 9 73 210 240 
Нежирний - 80 220 270 
Селянський 5 74,5 200 
Столовий 2 76 220 

 
Сир має чисті кисломолочний і запах; для І сорту допускається 

слабовиражений присмак кормів, тари, легкої гіркоти. Консистенція ніжна, 
однорідна; для жирного сиру І сорту допускається рихла і мастка,  для нежирного 
- розсипчаста, з незначним виділенням сироватки. Колір білий, злегка 
жовтуватий, з кремовим відтінком, рівномірний за всією масою. 

Високу харчову і біологічну цінність сиру обумовлює вміст в ньому 
повноцінних білків. Наявність сіркомістких амінокислот (метіоніну , лізину, 
холіну) дозволяє використовувати сир для профілактики і лікування деяких 
захворювань печінки, нирок , атеросклерозу. В сирі міститься значна кількість 
мінеральних речовин (кальцію, фосфору, заліза, магнію і ін.), необхідних для 
нормальної життєдіяльності серця, центральної нервової системи, мозку, для 
утворення і зміцнення кісток та обміну речовин в організмі. Особливо важливе 
значення мають солі кальцію і фосфору, які у сирі знаходяться в найбільш 
зручному для засвоєння стані. 

 
Виробництво сиру традиційним способом 

За методом утворення згустку існують 2 способи виробництва сира: 
кислотний і сичугово-кислотний. Перший оснований на кислотній коагуляції 
білків шляхом сквашування молока молочнокислими бактеріями з наступним 
нагріванням згустку для видалення надлишкової сироватки. Цим способом 
виготовляють сир нежирний і пониженої жирності, тому що при нагріванні 
згустку відбуваються значні втрати жиру в сироватку. 

При сичугово-кислотному способі згортання молока згусток формується під 
впливом сичужного ферменту і молочної кислоти , що відбувається значно 
швидше і при більш низькій кислотності. Цим способом виготовляють жирний і 
напівжирний сир. 

Кисломолочний сир виробляють з доброякісного свіжого молока 
незбираного і знежиреного кислотність до 200Т. 

 
Технологічна схема 

     Молоко очищують  нормалізують  пастеризують при t = 78-800С з 
витримкою 20-30 с.  охолоджують до температури сквашування: влітку 28-300С 
, взимку 30-320С  сквашують у ваннах (кількість закваски 1-5%) протягом 6-8 
годин. 



При прискореному способі сквашування в молоко вносять 2,5% закваски на 
культурах мезофільного стрептокока і 2,5% термофільного молочнокислого 
стрептокока. Температура сквашування літом 350С , взимку 380С. Тривалість 
сквашування зменшується на 2-3,5 годин. 

При сичугово-кислотному способі виробництва сира після внесення закваски 
додають 40% -вий розчин хлориду кальцію (400 г на 1 т молока). Він відновлює 
здібність пастеризованого молока утворювати під дією сичужного ферменту 
щільний згусток , який добре відокремлює сироватку. Зразу після цього в молоко 
вносять сичужний фермент (у вигляді 1%-вого розчину) , або пепсин (з 
розрахунку 1 г на 1 т молока). 

Готовність згустку визначається за його кислотністю (для жирного і 
напівжирного сиру повинна бути 58-600Т, для нежирного 75-800Т). 

Сквашування при сичугово-кислотному методі триває 4-6 годин. 
З метою прискорення виділення сироватки готовий згусток розрізають 

спеціальними дротяними ножами на кубики з ребром 2 см . При кислотному 
методі розрізаний згусток підігрівають до 36-380С для інтенсифікації виділення 
сироватки і витримують 15-20 хвилин , після чого її видаляють. 

При сичугово-кислотному методі - розрізаний згусток без підігріву 
залишають в спокої на 40-60 хвилин для інтенсивного виділення сироватки. 

Для подальшого відокремлення сироватки згусток піддають самопресуванню 
або пресуванню. Для цього розливають у бязеві або лавсанові мішки по 7-9 кг (на 
70% від вмісту мішка), зав'язують їх і в декілька рядів кладуть на прес-візок. Під 
власною вагою із згустку виділяється сироватка. Самопресування відбувається в 
цеху при t = 160С і триває 1 годину. Закінчення пресування визначають візуально 
за зміною поверхні згустку , яка втрачає блиск і стає матовою. Далі сир пресують 
під тиском в приміщеннях з температурою 3-60С. 3-4 години жирний , 2-3 години 
напівжирний і 1-1,5 години нежирний. 

Готовий продукт фасують на автоматах в дрібну і крупну тару. 
Зберігають 36 годин при t = 80С і вологості 80-85%. 

 
Виробництво кисломолочного сиру роздільним способом 

Молоко очищують  підігрівають до 40-450С  сепарують з 
відокремленням вершків 50-55% жирності , які пастеризують при t =900С 
охолоджують до 2-40С і короткочасно зберігають  знежирене молоко 
пастеризують при t = 78-800С з витримкою 20 с.  охолоджують до 30-340С  
направляють у резервуар для сквашування , куди вносять закваску , CaCl2 і 
фермент , перемішують ретельно , залишають суміш для сквашування до 
кислотності 90-1000Т  згусток ретельно перемішують , спочатку підігрівають до 
60-620С , а потім охолоджують до 28-320С завдяки чому він краще розділяється на 
білкову частину і сироватку  далі на сепараторі-сировиготовителі розділяється 
на сироватку і сир  одержану сирну масу охолоджують до одержання 
гомогенної консистенції  подають в місильну машину , куди подають насосом 
охолоджені вершки , ретельно перемішують  готовий сир фасується на 
автоматах  направляється в камеру для зберігання. 

За цією технологією виробляють жирний , напівжирний , ''селянський'' , 
м'який дієтичний плодово-ягідний сири. 



Виробництво сиркових виробів 
До сиркових виробів відносяться сиркові маси , сирки , торти , креми і ін. 
Виготовляються з кисломолочного сиру , який виробляється із 

кисломолочного молока , жирні вироби - з сиру і вершкового масла з додаванням 
смакових і ароматичних наповнювачів (цукор , мед , какао , цукати , родзинки , 
горіхи , сіль , перець , томат). 

Технологічна схема виробництва сиркових виробів:  
приймання сировини  підготовка компонентів  приготування суміші  

фасування пакування  зберігання. 
Сировина для виробництва сиркових виробів повинна бути високої якості і 

відповідати вимогам стандарту і ТУ. Сир для одержання ніжної однорідної 
консистенції перетирають на вальцьовому або на колоїдному млині. Цукор-пісок, 
какао-порошок, сіль, перець перед внесенням в суміш просіюють через сито. 
Ванілін змішують з 5-10 частками цукру-піску для кращого розповсюдження у 
суміші. 

Родзинки , курагу промивають. Цукати нарізають на шматочки 0,6-0,8 см. Горіхи 
ошпарюють кип'ятком , очищають від лушпиння , подрібнюють до розмірів 0,4-0,5см і 
обсмажують. Вершкове масло перед внесенням в суміш злегка підігрівають.  

Сиркові вироби виготовляють підвищеної жирності (20-25%), жирності (15-
17%), напівжирні    (до 8%), нежирні ; в залежності від виду смакових добавок: 
солодкі (13-26% цукру) і солені     (1,5-2,5% солі). 

З підвищеним вмістом жиру виробляють сиркову масу і сирки особливі, 
дитячі, Московську сиркову масу , сирки глазуровані шоколадом, з додаванням 
або без додавання смакових речовин .До жирних відносяться маси і сирки з 
шоколадом, ароматичними і смаковими речовинами; до напівжирних і нежирних -
сиркові вироби з медом, з додаванням ароматичних і смакових речовин . 

Солені сиркові вироби виготовляють жирні, напівжирні і нежирні - маса і 
сирки з томатом , з додаванням або без додавання прянощів. 

Терті і сиркові креми виробляють жирністю 22-26%, без оздоблення , з 
шоколадом , з додаванням або без додавання смакових і ароматичних речовин ; з 
вершковим кремом для оздоблення тортів (масова частка жиру 42%). Сиркові 
креми (з масовою часткою жиру 18%) виробляють з ваніллю, з шоколадом , крем 
сирковий десертний, мигдальний, ананасовий, апельсиновий, лимонний. 

 
Вади кисломолочного сиру 

Вади сиру виникають при недодержанні технологічних режимів, санітарно-
гігієнічних умов виробництва і зберігання . 

Кислий смак  виникає в наслідок переквашування згустку, тривалого 
самопресування при підвищених температурах, недостатнього охолодження після 
приготування. Такий сир після додавання прісного сиру можливо переробляти в 
топлений сир. 

Невиражений (порожній) прісний смак виявляється у жирному сирі , який 
вироблений сичугово-кислотним способом, коли наростання кислотності відстає 
від ущільнення згустку. Щоб запобігти цієї вади, необхідно зменшити дозу 
ферменту, а самопресування розпочинати при кислотності не менше 70-750Т. При 



кислотному способі виробництва ця вада може виникнути внаслідок вимивання 
водою молочної кислоти. 

Нечисті смак і запах проявляються при споживанні погано вимитої і 
продезінфікованого посуду, апаратури, а також під час зберігання сиру у 
приміщенні з поганою вентиляцією. 

Гіркий смак сиру може бути кормового (при з'їданні твариною полину) і 
бактеріального походження (внаслідок розвитку пептонізуючих бактерій). Ця 
вада викликається також внесенням підвищених доз пепсину при сквашуванні. 

Прогірклий смак характерний для жирного сиру. Він обумовлений 
розкладанням жиру плісенями, бактеріями і ферментами. З'явленню цієї вади 
сприяє нещільне набивання продукту в бочки, зберігання його при підвищених 
температурах і пастеризації при понижених температурах. 

Гнилісний і аміачний присмак є наслідком глибокого розкладу білку 
гнилісними бактеріями. Щоб попередити цю ваду, необхідно застосовувати 
активну закваску молочнокислих бактерій. 

Дріжджовий присмак виявляється в сирі, що досить тривалий час зберігався 
і супроводжується спучуванням сиркової маси і газоутворенням. Щоб запобігти 
цього, сир потрібно щільно набивати в бочки , добре його пресувати і зберігати 
при низьких температурах. 

До вад консистенції сиру відносяться рихлість, мастка консистенція, 
крихкість. 

Рихла консистенція буває обумовлена низькими температурами пастеризації 
і високими температурами сквашування , застосуванням заквасок малої 
активності, а також пресуванням при підвищених температурах. 

Мастка консистенція викликається переквашуванням згустку, коли 
внаслідок надлишку молочної кислоти утворюються розчинені лактати казеїну. 
Ця вада може бути також пов'язана з поганим відокремленням сироватки при 
низьких температурах сквашування. 

Крихка, суха і груба консистенція одержується при недостатній сполученості 
частинок сиру. Причиною цієї вади бувають високі температури відварювання , 
надто тривале (довге) пресування , недостатня кислотність сиру при сичугово-
кислотному способі виробництва. 

Гумоподібна консистенція притаманна сиру , що виробляється сичугово-
кислотним способом. Вона обумовлюється швидким ущільненням згустку під 
впливом підвищених доз ферменту , недостатній кислотності і підвищенням 
температури сквашування. 

Ослизнення з'являється внаслідок розвитку плісняви і деяких бактерій з групи 
лугоутворюючих. 

 
3. Технологічні стадії виробництва вершкового масла 

Вершкове масло - продукт з високою концентрацією молочного жиру , який 
має найбільшу харчову і біологічну цінність. Масло має приємний специфічний 
смак і запах , жовтий або жовто-білий колір , пластичну консистенцію при t = 10-
120С , зберігає форму в широкому діапазоні температур (10-250С). 

Відомо більше 20 видів масла , які різняться за хімічним складом , запахом, 
смаком , консистенцією. 



За компонентним складом масла його підрозділяють на види традиційного 
хімічного складу з масовою часткою жиру не менше 82,5% , вологи не більше 
1,6%,  СЗМЗ - 1,0-1,5% і нетрадиційного хімічного складу - з підвищеним 
вмістом плазми, СЗМЗ , з частковою заміною молочного жиру рафінованою і 
дезодорованою олією. 

Масло із вершків молока ( вершкове ). 
Традиційного хімічного складу:  

Солодко вершкове - виготовляється із свіжих пастеризованих вершків; 
виробляється соленим (з додаванням солі) і несоленої; 

Вологодське - із свіжих вершків , пастеризованих при високих температурах 
(95-970С); має специфічно виражений запах (''горіховий'' присмак); виробляється 
тільки несоленим; 

Кисловершкове - із свіжих пастеризованих вершків , сквашених чистими 
культурами молочнокислих і ароматоутворюючих бактерій; виробляється 
соленим і несоленим; 

Нетрадиційного хімічного складу: 
з підвищеним складом молочної плазми (не більше 20-35%): 

любительське, селянське, бутербродне; 
з частковою заміною молочного жиру рослинним маслом (від 10 до 320) - 

дієтичне, слав'янське, дитяче, особливе; 
Масло з наповнювачами: з молочно-білковими - чайне , ярославське , 

домашнє, сирне, столове, десертне, вершкова паста; із смаковими і іншими 
наповнювачами - шоколадне (з какао , цукром і ваніллю), медове (з натуральним 
медом), фруктове і ягідне (з фруктовими і ягідними соками). 

Масло із вершків молочної сироватки - підсирне , станичне. Воно може 
бути солодко вершковим і кисло вершковим , соленим і несоленим , а також 
використовуватися як сировина для витоплювання чистого жиру. 

 
Масло, що піддане тепловій або механічній обробці: плавлене , 

стерилізоване , відновлене , топлене , молочний жир. 
Для виробництва вершкового масла використовують коров'яче молоко , 

буйволиць, або суміш з них. 
Технологія масла основана на концентруванні жирових кульок молока 

сепаруванням і одержані сливок потрібної жирності, їх наступній 
термомеханічній обробці для здійснення складних фізико-хімічних процесів 
отвердіння гліцеридів і руйнування оболонок жирових кульок , формуванні 
структури і консистенції продукту. 

Існує два основних метода виробництва вершкового масла: Збивання вершків 
у масловиготовителях періодичної і безперервної дії і перетворення 
високожирних вершків. 

Стадії виробництва масла 
1. Руйнування оболонок жирових кульок, які ослаблені при фізичному 

дозріванні вершків. 
2. Злипання жирових кульок за рахунок рідкого жиру спочатку у кучки і 

грудочки, а потім в зерна масла. 
3. Об'єднання окремих зерен в процесі механічної обробки в пласт масла. 
 



Технологічна схема виробництва масла способом збивання 
1. Приймання вершків і молока 
2. Нормалізація вершків 
3. Пастеризація вершків 
4. Охолодження і визрівання вершків 
5. Сквашування вершків 
6. Збивання масла 
7. Промивання масла водою 
8. Соління масла 
9. Механічне обробляння масла 
10. Упаковка і зберігання. 

 
Приймання вершків і молока. Маслоробні заводи одержують для 

виробництва масла вершки і в меншій кількості молоко. Залежно від 
органолептичної оцінки і аналізу на жирність та кислотність вершки поділяють на 
перший і другий сорти. 

 

Сорт Смак і запах Консистенція і чистота 
Кислотність (0Т) при 
жирності , % 
26-31 32-36 37-40 

Перший Чистий, свіжий, 
солодкуватий , без 
сторонніх присмаків 
і запахів 

Однорідна без грудочок 
масла і механічних 
домішок , незаморожена 
, чиста 

15 14 13 

Другий Слабовиражені 
кормові і сторонні 
присмаки 

Однорідна , трапляються 
грудочки масла; 
незасмічені , сліди 
заморожування 

18 17 16 

 
Стандартизація (нормалізація) вершків необхідна для одержання 

однорідних, високоякісних вершків однакової жирності. Великі відхилення в 
жирності вершків призводять до порушення режиму переробки , утруднюють 
роботу, позначаються на якості масла і збільшують втрати жиру у сколотинах. 

Пастеризація вершків проводиться для того щоб знищити у вершках 
шкідливу мікрофлору і підвищити стійкість масла при зберіганні (мету 
пастеризації вершків див. у виробництві сметани). Для виробництва солодко 
вершкового масла вершки пастеризують при температурі 85-900С. Якщо вершки 
мають кормові чи інші присмаки , температуру пастеризації підвищують до 92-
950С. При виготовленні вологодського масла вершки пастеризують при 
температурі 95-980С. 

Охолодження і визрівання вершків. Зразу ж після пастеризації вершки слід 
швидко охолодити на охолоджувачах до можливо нижчої температури - від 0 до 
100С , щоб запобігти витоплюванню жиру і вивітрюванню ароматичних речовин. 
Визрівання жиру називається низькотемпературною обробкою або фізичним 
дозріванням, яке необхідне, тому що при збиванні вершків , що не пройшли 



фізичного визрівання, утворюється маскоподібне масло з дуже м'якою 
консистенцією і з великим відходом жиру в сколотини. 

     Чим нижча t , тим швидше вершки визрівають. 
     t = 20 - триває 2-4 години. 
     40 - триває 4-6 годин 
     60 - триває 6-12 годин 
     13-160 - жир майже не затвердіває при дуже довгому витримуванні. 
Швидке і глибоке охолодження вершків до низької t призводить майже до 

повної кристалізації твердого жиру , тоді як при повільному охолодженні і 
визріванні при підвищених температурах переважає жир у аморфному 
(безформеному) стані. 

Визрівання вершків відбувається у ваннах з мішалками, і подвійними 
стінами. Між стінами пропускають холодну воду. 

Сквашування вершків 
Масло, що виготовлене з солодких вершків, називається солодко вершковим , 

з сквашених вершків - кисло вершкове. Кисло вершкове масло має більшу 
стійкість при зберіганні , бо введені молочнокислі бактерії утворюють там 
молочну кислоту і перешкоджають розвитку інших шкідливих мікроорганізмів. 

Сквашування вершків відбувається двома способами: тривалим при t = 14-
180С - 12-16годин і коротким (закваску вносять у дозрілі вершки за 1,5 години до 
збивання , або під час фізичного визрівання). 

Збивання відбувається на масловиготовлювачах періодичної дії, або 
безперервної дії. 

Дрібне недобите зерно має велику сумарну поверхню і вдержує більше 
сколотин (пахти) всередині великого, перебитого зерна також міститься багато 
сколотин, які не можна видалити ні віджиманням, ні промиванням. Наявність 
сколотин створює сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів. З великого 
зерна виходить масло м'якої, мазкої консистенції. При дрібному, недобитому 
зерні збільшуються втрати жиру в сколотинах. Збивання вершків до зерна 3-4 мм 
в діаметрі триває 30-40 хвилин і 50-60 хвилин до розмірів зерна в діаметрі 3-6 мм. 

Промивання водою відбувається в масловиготовлювачах двічі. Промивати 
більше не рекомендується - це погіршує смак і аромат масла, промивну воду 
випускають. 

Соління масла відбувається для надання певного смаку. 
За стандартом дозволяється вносити не більше 1,5% солі. Посол може 

спричинити в маслі такі вади , як оліїстий і рибний смак. В літню пору додають 
1,2-1,5% , в зимову - 0,8-1,0%. Бо дослідженнями встановлено що влітку більш 
стійке при зберіганні солоне масло, а при мінусових температурах - несолоне. 
Солять сухою сіллю і розсолом. 

Механічне обробляння масла здійснюється з метою одержання однорідної 
консистенції, для з'єднання зерна масла в одну монолітну масу , видалення 
поверхневої води, подрібнення водних крапель і рівномірно розподілити воду по 
всій масі. 

Масло пропускають крізь віджимні вальці масловиготовлювача або шляхом 
ударів масла об стінку. При обробці масло втрачає свою зернисту структуру і 
утворює суцільний пласт. 



     Пакування , зберігання , транспортування масла 
Масло вершкове упаковують у картонні ящики , вистелені пергаментом , які 

мусять задовольняти вимоги відповідних стандартів і РГУ. У ящик набивають 20 
кг масла плюс встановлену норму усушки. 

Ящики з маслом маркірують , позначаючи реєстраційний номер заводу , 
порядковий номер збивання, порядковий номер ящика, дату виготовлення масла. 

Після пакування масло негайно охолоджують до 4-50С і при такій 
температурі зберігають у масло сховищі маслозаводу не більше 5 днів. 

 
Виробництво масла потоковим способом 

Полягає в концентрації (перетворенні) жиру вершків до нормальної 
жирності масла з наступною термомеханічною обробкою. Виробництво масла 
цим способом відбувається в циліндрових масло утворювачах , які складаються з 
трьох однакових (розміщених один над одним) циліндрів , всередині яких є 
витіснювальні барабани. Ці циліндри дають швидкість 150 обертів за 1 хвилину. 

Циліндри мають сорочки, в яких циркулює холодоагент. На витіснювальних 
барабанах є відкидні ножі, які під час роботи знімають шар масла з 
охолоджувальної поверхні циліндрів. 

Процес виробництва відбувається так: вершки звичайної жирності подають 
в пастеризатор, де вони нагріваються до 85-950С і з цією температурою надходять 
у приймальний бак (або ванну), потім в сепаратор для одержання високо жирних 
вершків. 
 
  



ТЕХНОЛОГІЯ М'ЯСА І М'ЯСОПРОДУКТІВ 
 

План 
1. Технологія отримання м'яса. 
2. Технологічний процес виробництва ковбас. 
3. Виробництво консервів. 

 
1. Технологія отримання м'яса. 

М'ясо – туша або частина туші, що одержана після забивання худоби уявляє 
собою сукупність м'язової, жирової, сполучної і кісткової (або без неї) тканин. 
Якість м'яса визначається кількісним співвідношенням тканин і їх фізико-
хімічними, морфологічними характеристиками, що залежать від виду худоби, 
породи, віку і статі, умов утримання і годівлі тварин, анатомічних особливостей 
частин туші. Кількісне співвідношення тканин в м'ясі приблизно становить: м'язова 
тканина – 50 – 70 %, жирова – 3 – 20 %, кісткова – 15 – 22 %, сполучна тканина – 9 
– 14 %. 

Хімічний склад м'яса.  
Вміст окремих груп хімічних речовин в м’язовій тканині становить: вода – 72-80; 
білки – 16,5-20,9 %; азотисті екстрактивні речовини – 1-1,7 %; безазотисті 
екстрактивні речовини – 0,7-1,4 %; ліпіди – 2-3 %; мінеральні речовини – 1-1,5 %. 

Сполучна тканина входить до складу хрящів, сухожиль підшкіряної 
клітковини, кісток міжклітинної речовини м'язів, перенхімазотичних органів, 
стінок судин. 

Жирова тканина підрозділяється на шкіряну, міжм’язову і 
внутрішньом’язову. Кількість жирової тканини і характер її розподілення в 
значній мірі визначає харчову цінність та якість м'яса і залежать від виду, породи, 
статі, віку, вгодованості, умов відгодівлі і утримання тварин. 

Для м'яса худоби м'ясних та молочних порід характерна наявність жирової 
тканини в ендомізії та перімізії. Такий характер розподілення жирової тканини 
обумовлює “мурмуровість” м'яса. М'ясо з розвиненою внутрішньом’язовою 
тканиною відрізняється високою якістю, а продукти на його основі – добрим 
комплексом органолептичних показників та високою харчовою цінністю. 

Кісткова тканина. Кіски хребта тварин складаються з мінеральних 
кристалічних утворень у вигляді пластин і органічної основи. Мінеральна частина 
кісток складається з СО3(РО4)2 – 80 %; СаСО3 – 10 %; CaF2 – 0,3 %; CaCl2 – 0,2 %; 
Mg3(РО4)2 – 1,5 %; хлориду і цитрату натрію – 4 % та інших сполук. Солі Са2+  
утворюють кристали гідрооксиапатиту – Са10(РО4)6 · (ОН)2, що мають форму 
пластин шириною 2 – 4 нм, довжиною – 20 – 40 нм. 

Органічна основа кісток складається з колагену (90 – 95 %) при невеликій 
кількості протеогликатів. Колаген становить 20 % маси, або 40 % об'єму кісткової 
тканини. В просторі між колагеновими волокнами знаходяться кристали 
мінеральних речовин. 

Технологічний процес забивання тварин і розробки туш здійснюється в 
такій послідовності: оглушення; знекровлення і збір харчової крові; відділення 
голови і кінцівок; забіловка шкіри з наступним зняттям шкіри; вилучення 
внутрішніх органів; розпилювання туш великої рогатої худоби і свиней вздовж на 



2 напівтуші; сухе і мокре зачищення туш з наступною оцінкою якості м'яса; 
визначення маси і вгодованості туш. 

Передубійне оглушення здійснюється з метою одержання нерухомої тварини; 
позбавлення її чутливого сприйняття при посадці на підвісний шлях і проведення 
знекровлення. Оглушають тільки велику рогату худобу і свиней.  

Існує декілька способів оглушення: враження нервової системи тварини 
електричним струмом, механічне враження головного мозку, анастезування 
вуглекислим газом. 

Знекровлення і збір харчової крові. Велику рогату худобу і свиней після 
оглушення і дрібну рогату худобу без оглушення піднімають на подвійний шлях і 
знекровлюють. 

На харчові і лікувальні цілі кров збирають порожніми ножами або 
вакуумними установками (закритий спосіб). Порожній ніж – це трубка з гострим 
кінцем, на другий кінець якої надівають резиновий шланг, котрий поміщують в 
посуд для збору крові. Кількість крові великої рогатої худоби становить 4,5 % 
живої ваги, свиней і дрібної рогатої худоби – не менше 3,5 %. 

Після знекровлення з туш великої рогатої худоби знімають шкіру, 
починаючи з голови. Відділяють голову і кінцівки. Перед зніманням шкіри з туші 
здійснюють попередню операцію – відокремлення частини шкіри вручну – 
забіловку. Шкіру вручну знімають з кінцівок, шиї, а також з грудної та черевної 
частини туші. Площа забіловки для ВРХ становить 25 – 30 %. Чим вгодованіша 
туша, тим більша площа забіловки.  

Забіловку здійснюють для підготовки туші до механічного знімання шкіри. 
Обробка свинячих туш в  шкірі. 
Технологічний процес здійснюється так: свинячі туші піднімають на шлях 

знекровлення, забивають, промивають, видаляють частину бокової та хребтової 
щетини вручну або за допомогою електричних машин і направляють на 
ошпарювання. Перед ошпарюванням дихальну горловину тампонують або 
перев’язують стравохід.  

Свинячі туші ошпарюють в ошпарювальних чанах з температурою води 63 – 
65°С протягом 3 – 4 хв. При ошпарюванні верхній шар шкіри (епідерміс) 
розм’якшується, внаслідок чого цибулинка щетини легше виходить з волосяної 
сумки. При перетримуванні в ошпарювальному чані (підвищена температура або 
збільшена тривалість) коагулюють білки дерми (зварювання колагену), в 
результаті чого щетина затискається і не буде висмикуватись (буде ламатися) при 
відскрібанні, тому що цибулина не може вийти з волосяної сумки; при 
недотриманні в ошпарювальному чані щетина погано висмикується. 

Щетину після ошпарювання видаляють на скребкових машинах. 
Після видалення щетини на тушах залишається дрібне волосся, пух та 

поверхневий шар шкіри – епідерміс (водонепроникненний шар шкіри). Епідерміс 
при виробництві бекону або шинкових виробів буде заважати проникненню 
інгредієнтів для соління у товщу отрубів. Тому його, а також дрібне волосся і пух 
видаляють спалюванням, обсмалюванням горілками або у обсмалювальних печах. 

Після обсмалювання туша повинна мати рівномірний коричневий колір по 
всій поверхні, бути без тріщин та глибоких опіків шкіри. Її сильно змочують під 
душем, миють і очищують ножами шар обгорілого епідермісу.  



При обсмалюванні в печах тушам надається гарний зовнішній вигляд і їх 
поверхня дезінфікується.  

Обробка свинячих туш методом крупонування.  
Крупонування – це комбінований метод обробки свинячих туш, коли 

найбільш цінну бокову або спинну частини шкіри (крупон) відокремлюють від 
туші для використання в шкіряному виробництві. На решті частини туші шкіра 
залишається, з неї видаляють щетину, дрібне волосся, пух і епідерміс. Обробку 
шкіри здійснюють так: тушу опускають у шпарильний чан в люльках, спиною 
догори. Глибина занурення 15 – 20 см вище лінії сосків. При цьому крупон не 
піддається ошпарюванню. Голови ошпарюють під душем. Щетина з тих місць, що 
ошпарювались, видаляється шкребмашинами.  

Після шкребмашин туші дочищають вручну. По межі ошпареної частини 
розрізають, виділяють крупон і здійснюють забіловку шийної частини для того, 
щоб можна було захопити шкіру фіксатором або ланцюгом механічного зняття 
шкіри. Знімають крупон. Туші обсмалюють з грудного та черевного боку з тим 
розрахунком, щоб свиняча туша, з якої знімають купон, не піддавалась дії високої 
температури. Туші направляють на подальшу обробку. 

Вилучення внутрішніх органів (нутровку) необхідно здійснювати як можна 
скоріше після забою тварини (не пізніше 30 хв.). Вилучення внутрішніх органів 
відбувається на конвеєрному столі. Спочатку тушу розрізають по білій лінії 
живота, потім видаляють сальник, витягують шлунково-кишковий тракт, печінку, 
легені, серце, стравохід, трахею, діафрагму. Здійснюють ветеринарний огляд 
нутрощів. Рубець, сітку, сичуг і книжку знежирюють, звільняють від вмістимого, 
промивають і направляють у субпродуктовий цех, кишечник – у кишечний цех. 
Вилучати внутрішні органи необхідно дуже обережно, щоб не пошкодити 
шлунково-кишковий тракт, лівер і внутрішню поверхню.  

Далі туші розпилюють або розрубують вздовж хребта на 2 половини для 
полегшення транспортування, складання в штабелі і більш економного 
використання площі і витрат холоду. Туші дрібної рогатої худоби не розпилюють.  

Розпилюють туші електричними і пневматичними пилами. Після розпилювання 
від свинячих туш відбирають пробу для трихінелоскопії, для чого вирізають у ніжки 
діафрагми шматочки по 80 г. Тривалість  трихінелоскопічного  дослідження  10-15 хв. 
Доки не одержать результат трихінелоскопії, туші не обробляють. За цей час 
визначають вгодованість свинячих туш за  товщиною шпику біля 6-го спинного 
хребця. 

Далі при сухому зачищанні вилучають спинний мозок, видаляють нирки, хвости, 
залишки діафрагми, внутрішній жир, травмовані ділянки туш та механічні 
забруднення. 

Миття туш водою сприяє видаленню з поверхні механічних та 
мікробіологічних забруднень, потім туші повинні обов'язково обсохнути при 
температурі 0-4  С. 

В кінці обробки напівтуші та туші таврують, зважують і направляють в  
холодильник. 

Обробляння птиці 
Продуктами первинного обробляння птиці є м'ясо (тушка та фасоване), 

субпродукти (серце, печінка, м’язовий шлунок, шийка), пухо-перова сировина та 



технічні відходи, що використовуються для виробництва тваринних кормів, 
біологічно-активних препаратів та гідролізатів. Технологічний процес обробляння 
птиці здійснюється в такій послідовності: доставляння птиці до місця обробляння; 
оглушення; забій і знекровлення; видалення пір’я і пеньків, потрошіння або 
напівпотрошіння; охолодження; сортування; маркування; пакування тушок. 

 
2. Технологічний процес виробництва ковбас і солених виробів 
 
Ковбасними виробами називають вироби, що вироблені на основі м'ясного 

фаршу з сіллю, спеціями, добавками, у оболонці або без неї і піддані тепловому 
оброблянню до готовності для вживання. 

Солоні вироби – це продукти, які готові до вживання, але, як правило, 
виготовлені з непорушеної сировини (окорок, крайка, грудинка, шинка у формі) 
або крупно подрібненої сировини (шинка в оболонці, бекон любительський і т. 
ін.). 
Характеристика сировини 

Для виробництва ковбасних і солоних виробів використовують сировину від 
здорових тварин без ознак мікробіологічного псування і згіркнення жиру. 
Забрудненості, побитості, кровопідтіки, тавро повинні бути видалені. Туші, що не 
мають запаху у глибині, але з поверхневим ослизненням, пліснявінням і 
побиттями промивають гарячою (50 0С) та холодною водою. Не дозволяється 
використовувати м'ясо хряків і свинину з шпиком масткої консистенції. Шпик 
повинен бути білого кольору з нормальним запахом, без забруднень. Температура 
шпика, який призначений для подрібнення, не повинна перевищувати –1 0С, щоб 
він не деформувався при подрібненні. 

Для виробництва варених ковбас застосовують яловичину 1 і 2 категорії 
вгодованості і свинину беконної, м'ясної та жирної вгодованості в парному, 
охолодженому і розмороженому стані, для виробництва ковбас інших видів – в 
охолодженому і розмороженому стані. 

При виробництві ковбасних виробів використовують соєві білки, казеїнат 
натрію, молочно-білковий концентрат, плазму крові. 

Для соління використовують сіль харчову 1 гатунку без механічних домішок 
і сторонніх запахів, цукор-пісок білого кольору без грудочок і домішок, нітрит 
натрію з вмістом нітриту не менше 96% в перерахунку на суху речовину. Спеції і 
прянощі повинні мати властиві їм специфічні аромат і смак, не містити сторонніх 
домішок. 

Кишкові оболонки повинні бути добре очищеними, без запахів і 
патологічних змін. 

Штучні оболонки повинні бути  стандартних розмірів(діаметр, товщина), 
достатньо міцними, щільними, еластичними, волого- і газонепроникні, бути 
стійкими до дії мікроорганізмів і добре зберігатися при кімнатній температурі. 

 
 
 
 
 



Технологічна схема виробництва варених ковбас 
1. Підготовка сировини 
2. Подрібнення сировини на вовчках (м’ясорубка) 
3. Соління м'яса 
4. Визрівання (2-4 0С, 6-12 годин) 
5. Тонке подрібнення на куттерах і приготування фаршу (8-15 хв.) 
6. Шприцювання 
7. В’язка батонів 
8. Усадка ковбасних виробів 
9. Обсмажування (50-120 0С, 60-180 хв.) 
10. Варіння (75-85 0С, 60-180 хв.) 
11. Охолодження (4-8 годин) 
12. Зберігання (8 0С, 48-72 години). 

Технологічна схема виробництва сосисок і сардельок 
1. Подрібнення сировини 
2. Соління м’яса 
3. Визрівання (2-4 0С, 6  годин) 
4. Тонке подрібнення на куттерах і приготування фаршу (6-10 хв.) 
5. Наповнення оболонок і дозування фаршу 
6. Перекручування сосисок і в’язка сардельок 
7. Обсмажування (80-100 0С, 30-60 хв.) 
8. Варіння (80-85 0С, 10-30 хв.) 
9. Охолодження (4-6 годин) 
10. Зберігання (8 0С, 48 години). 

 

Технологічна схема виробництва напівкопчених ковбас 
1. Підготовка сировини 
2. Подрібнення сировини на вовчках (м’ясорубка) 
3. Соління м'яса 
4. Визрівання (2-4 0С, 18-48 годин) 
5. Приготування фаршу (8-15 хв.) 
6. Перемішування фаршу 
7. Шприцювання 
8. В’язка батонів 
9. Усадка ковбасних виробів (8 0С, 2-4 години) 
10. Обсмажування (80-100 0С, 60-90 хв.) 
11. Варіння (75-85 0С, 60-90 хв.) 
12. Охолодження (2-3 години) 
13. Копчення (35-50 0С, 12-24 год) 
14. Висушування (12 0С, 2-3 діб) 
15. Зберігання (12 0С, 10 діб). 

 
 



Технологічна схема виробництва сирокопчених ковбас 
1. Соління м'яса  
2. Визрівання (2-4 0С, 5-7 діб) 
3. Подрібнення сировини  
4. Приготування фаршу (8-15 хв.) 
5. Перемішування фаршу 
6. Витримування фаршу 
7. Шприцювання 
8. В’язка батонів 
9. Усадка ковбасних виробів (2-4 0С, 5-7 діб) 
10. Копчення (18-22 0С, 2-3 діб) 
11. Висушування (10-12 0С, 25-30 діб) 
12. Зберігання (12-15 0С, 4 міс).  
 

Технологічна схема виробництва солоних виробів 
Шприцювання сировини (10-15% розсолом) 
Визрівання (2-4 0С  протягом 5-15 діб) 
 

Вироби з кістками Вироби без кісток 
  

1. Вимочування і промивання 1.Обвалювання солоної сировини 
2. Термічне обробляння (варіння, копчення, 
запікання, висушування) 

2.Формування (заповнення форми або 
оболонки) 

3. Зачищання і охолодження 3. Термічне обробляння 
 

Підготовка сировини для багатьох ковбасних виробів складається з 
таких операцій: розробляння напівтуш на отруби, обвалювання отрубів, 
жилкування та сортування м'яса, попереднє подрібнення і соління  м'яса. 

Розробляння напівтуш на отруби здійснюється з метою розподілення туші на 
окремі отруби для полегшення обвалювання. Для ковбасного виробництва туші 
яловичини ділять на 7 частин. Свинячі туші ділять на 3 частини: передню, 
середню і задню. Від передньої частини відокремлюють шийну частину, м'якоть 
лопатки, ніжку та видокремлюють лопатку. 

Обвалювання - ретельне відокремлення м'яса від кісток. Дозволяється 
залишати лише незначне почервоніння на поверхні кісток складного 
профілю.(хребта). 

Жилкування – відокремлення сполучної тканини, кровоносних і лімфатичних 
судин, хрящів, дрібних кісточок, кровопідтьоків, забруднень з одержанням 
шматків м'яса масою   400-500 г до 1 кг. Жилкування відбувається в приміщеннях 
з суровим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог при температурі 10-12 0С. 
Жилковану яловичину розподіляють на 3 сорти: 

а)  вищий (15-20 %)– шматки чистої м'язової тканини без видимих залишків 
інших тканин; 



б) 1 сорт (45-50 %) – м'ясо, яке містить не більше 6% тонких сполучно-
тканинних утворень; 

в)  2 сорт (35 %) – м'ясо, яке містить 20% сполучної тканини, допускаються 
дрібні жили, сухожилля і плівки. 

В свинині мало сполучної тканини і вона швидко розварювається. Процес 
жилкування свинини називається розбиранням. Жилковану свинину сортують за 
кількістю жиру на:  

 нежирну – містить до 10% міжм’язового і м’якого жиру; 
 напівжирну - містить 30-50% міжм’язового і м’якого жиру;  
 жирну – більше  50% міжм’язового і м’якого жиру. 
Соління м'яса здійснюється з метою досягнення необхідних технологічних 

властивостей готового продукту (смаку, аромату, кольору, консистенції) і 
збереження його від мікробіологічного псування. Використовують  три способи 
соління: мокрий, сухий, змішаний (комбінований). Тривалість соління м'яса 
залежить від ступеня подрібнення сировини: 

для варених ковбас -  6-12 годин; 
для напівкопчених і варенокопчених – 24-48 годин; 
для сирокопчених -  5-7 діб. 
Подрібнення м’яса. Подрібнюють м'ясо на вовчку та куттері. Механізм 

вовчка складається з решіток і ножів, які чергуються. у вовчку м'ясо піддається 
різанню, зминанню і розриву. Нерухомі решітки і хрестовидний ніж, який 
обертається, утворюють площу різання. Число таких площин може бути різне (1-4 
шт) у залежності від ступеню подрібнення. 

На куттері досягається більш повне руйнування структури тканини, ніж на 
вовчку. Механізм кутера  складається з металєвої гребінки, між зубцями якої 
проходять серповидні ножі. М'ясо на кутері піддається розсіканню. Швидкість 
обертання ножів становить 1440 хв-1 . Під час обробляння на кутері м'ясо 
нагрівається, тому, окрім холодної води, при кутеруванні додається близько 10% 
льоду. Температура м'яса під час кутерування не повинна бути більшою за 8-10 
0С. 

Зараз застосовують для більш тонкого подрібнення м'яса емульсори, 
мікрокуттери, колоїдні мельниці та інші подрібнювачі безперервної дії. Сало 
нарізають на машинах або для деяких ковбас вручну.  

Приготування фаршу здійснюється для кожного виду і гатунку ковбас за 
рецептурами. Щоб фарш був рівномірний, його ретельно перемішують у куттерах 
під час подрібнення. 

Шматочки шпику, грудинки або язика, що входять до складу фаршу за 
рецептурами, повинні зберігати свою форму, тому фарш з цими добавками 
перемішують у мішалках.  

Найбільшої щільності та монолітності фаршу можна досягти при 
перемішуванні фаршу під вакуумом.  

Шприцювання і формування відбувається з метою надання форми і 
збереження фаршу від зовнішнього впливу. Формування здійснюється вручну 
(фаршировані ковбаси) або за допомогою шприців. Перед шприцюванням 
природні кишкові оболонки замочують в чанах і промивають проточною водою, 
перевіряють їх цілість та міцність. 



Шприци являють собою машини, що працюють за принципом насосів 
періодичної або безперервної дії. Оболонки наповнюють фаршем через цівки, на 
які натягують оболонки. Цівки – металічні трубки з конічним розширенням на 
кінці, що кріпляться до патрубка шприца. 

Фарш набивають при різному тиску в залежності від щільності набивання у 
різних видів ковбас. Варені ковбаси шприцюють з найменшою щільність, щоб 
запобігти розриву оболонки при варінні.  

Для збільшення щільності набивання батони перев’язують шпагатом. За 
в’язкою розрізняють види ковбас. В’яжуть ковбаси вручну. Сосиски 
перекручують на автоматах. Для видалення повітря із батонів, яке в них 
потрапляє при шприцюванні, природну оболонку наколюють (штрикують). 
Синтетичну наколювати не можна, щоб не розірвалася. 

Після в'язання і перекручування батони навішують на палки і розміщують на 
рами, щоб вони не стикалися один з одним і піддають усадці.  

Усадка ковбасних виробів відбувається в спеціальних камерах для 
ущільнення фаршу, підсушування оболонок. Вона буває короткочасною і 
тривалою. Короткочасній усадці піддають варені ковбаси, сосиски, сардельки (2 – 
4 год), напівкопчені (4 – 6 год), варено-копчені (24 – 48 год). Тривалій усадці – 
сирокопчені і сиров’ялені ковбаси (5 – 7 діб).  

Ковбаси після усадки значно краще обсмажуються, тому що менше 
виділяється вологи, яка уповільнює процес обсмажування і нерідко призводить до 
осадження смоли і сажі. 

При короткочасній усадці ковбас відбувається ущільнення фаршу, 
підсушування оболонок і продовжується розвиток реакцій. пов'язаних зі 
стабілізацією забарвлення. 

Усадка проводиться при температурі близькій до 0°С. 
Обсмажування і коптіння відбувається в спеціальних камерах.  
Обсмажування – це короткочасна обробка поверхні ковбасних виробів 

коптильним димом при високих температурах 60 – 110°С перед їх варкою з метою 
підвищення механічної міцності оболонки і поверхневого шару продукту, 
підвищення стійкості до мікроорганізмів, забарвлення поверхні в буро-червоний 
колір з золотистим відтінком і надання приємного специфічного запаху і 
присмаку коптильних речовин.  

Коптіння. Під коптінням розуміють приготування продуктів коптильними 
речовинами у вигляді коптильного диму в результаті неповного згорання 
деревини.  

Коптіння буває гарячим (температура 35 – 150°С) і холодним (температура 
(18 – 20°С), запікання в диму (температура 70 – 120°С).  

Під варкою ковбасних виробів розуміють теплову обробку при температурі 
68 – 70°С в центральній частині продукту. Таке нагрівання забезпечує 
денатурацію білків, гідротермічний розпад колагену, зміну жирів та 
екстрактивних речовин, майже повне знищення вегетативної мікрофлори.  

Варять всі ковбасні вироби крім сирокопчених і сиров’ялених. У одному 
котлі або камері варять лише один вид і сорт виробів, в однаковій оболонці і 
одного діаметру. Здійснюють варку гострим паром або у пароповітряному 
середовищі.  



Після варіння вироби обмивають гарячим душем для видалення жирових 
підтікань, залишків бульйонів, забруднень, запобігання зморщування оболонок 
охолоджують холодною водою до 40 – 45°С, а потім обсушуються і ще 
охолоджуються з температурою 0 – 2°С. 

Запікання застосовують для ковбасних виробів без оболонки, які піддають 
тепловій обробці у формах (м'ясні хліби, паштети, ліверні ковбаси без оболонки). 
Запікання відбувається при поступовому підвищенні температури від 70 до 150°С 
протягом 3,5 годин. Продукт вважається запеченим, якщо температура в центрі 
досягає 68°С. 

Охолодження відбувається з метою зниження втрат маси, запобігання 
псування і збереження певного товарного вигляду. Ковбасні вироби охолоджують 
на повітрі або холодною водою, або спочатку обробляють холодною водою, а 
потім в камерах повітряного охолодження. Втрати маси внаслідок випаровування 
зменшується у 8 разів. Водою охолоджують до температури в центрі батона 27 – 
30°С, а потім в камерах з температурою 42°С протягом 4 – 8 годин.  

В кінці охолодження температура виробів повинна сягати 8 – 15°С. 
Ковбаси в целофановій оболонці під душем не охолоджують. 
Сушіння сирокопчених, сиров’ялених, варено-копчених і солених ковбас 

відбувається з метою підвищення їх стійкості до дії гнилісної мікрофлори. Крім 
того, збільшується вміст сухих поживних речовин у одиниці маси готового 
продукту, покращуються умови його зберігання і транспортування. 

Висушування здійснюється у сушильних камерах з кондиціонерами. Ковбаси 
розвішують в декілька ярусів, тривалість залежить від виду виробу. Варено-
копчені ковбаси висшують до вологості 30 – 40 % , напівкопчені – до 40 – 45 %. 

Зберігання ковбасних виробів відбувається в камерах на стелажах або 
підвісних рейках при певній температурі. 

Варені ковбаси зберігають в охолодженому стані (6°С) та відносній вологості 
95 % 48 годин, ліверні – 8 годин. 

Напівкопчені – 10 діб при t = 12°С та відносній вологості 75 %. 
Сирокопчені – при t = 12°С, вологості 75 % – 4 місяці, при            t = -2 …-4°С 

– не більше 6 місяців, при t = -7…-9°С – не більше            9 місяців.  
 

3. Виробництво консервів 
М'ясні консерви виробляють з сировини, яка умовно поділяється на основну і 

допоміжну. 
Основна сировина (яловичина, свинина, баранина, конина, оленина, кролик, 

птиця), субпродукти (кров, плазма крові, білкові препарати, тваринні жири, яйця, 
яйцепродукти). 

Допоміжна сировни – крупи, бобові, овочі, крохмаль, борошно, олії, сіль. 
цукор, NaNO2, аскорбінат натрію, спеції.  

При виробництві консервів здійснюються операції:  
інспекційні (огляд, підбір сировини); 
підготовчі (обвалювання, жилкування, подрібнення, попередня, теплова 

обробка (бланшування, обсмажування, копченні і варка), соління); 
основні (порціювання – фасування, закачування, стерилізація). 

 
  



Технологічна схема виробництва фаршевих консервів 
 

Приймання сировини 
↓ 

Розробка туш 
↓ 

Обвалювання, жилкування  
↓ 

Подрібнення на волчке 
↓ 

Соління 
↓ 

Друге подрібнення 
 

Сосиски “Російські” 
↓ 

“Ковбасний фарш” 
(сосичний, 

любительський, окремий) 
Шприцювання в оболонку 

↓ 
 

Обсмажування 
↓ 

 

Охолодження 
↓ 

 

Порціювання 
↓ 

Закачування 
↓ 

Стерилізація 
↓ 

Охолодження 
↓ 

Сортування 
↓ 

Реалізація  
 
 
 
 
 
 
 



Технологічна схема натурально-шматкових м'ясних консервів  
 

Приймання сировини 
↓ 

Розробляння туш 
↓ 

Обвалювання, жилкування 
↓ 

Нарізання на шматки 
↓ 

↓ 
“Гуляш” 

 
 
 
↓ 

↓ 
Яловичина 
тушкована 
(баранина 
свинина) 

↓ 

↓ 
М'ясо 

смажене 
 
 
 
↓ 

↓ 
М'ясо в 

білому соусі 
 
 
↓ 

Перемішува
ння м'яса з 
пасеровани
м борошном 

 
 
 
↓ 

Соління, 
додавання 

спецій, 
жиру 

 
 
 
 
↓ 

Обсмажуван
ня 
↓ 

Перемішува
ння з 

пасеровани
ми 

борошном, 
томат-

пастою, 
сіллю, 

спеціями 
↓ 

Перемішува
ння м'яса з 
інгредієнта

ми  
 
 
 
 
↓ 

↓ 
Порціювання 

↓ 
Закачування 

↓ 
Стерилізація 

↓ 
Охолодження 

↓ 
Сортування 

↓ 
Реалізація 

 
 
 
 
 



Технологічна схема виробництва субпродуктових консервів 
 

Приймання (розморожування) сировини 
↓ 

Зачищання, промивання 
↓ 

Обвалювання, жилкування 
↓ 

Варіння або бланшування 
↓ 

↓ 
Подрібнення 

↓ 

↓ 
Обвалювання 

↓ 
“Асорті” 

“Субпродукти рублені” 
↓ 

 

Перемішування сировини 
з іншими компонентами 

рецептури 
↓ 

Кутерування, 
приготування паштетної 

маси 
↓ 

↓ 
Порціювання 

↓ 
Закачування 

↓ 
Стерилізація 

↓ 
Охолодження 

↓ 
Сортування 

↓ 
Реалізація  

 
 

 
  



ТЕХНОЛОГІЯ РИБИ ТА РИБНИХ ПРОДУКТІВ 
 
План 
1. Харчова цінність риби  
2. Технологія зберігання та транспортування живої риби 
3. Технологія виробництва рибної продукції шляхом обробки холодом 
4. Технологія солоних рибних товарів 
5. Технологія виробництва копчених рибних товарів 
6. Технологія виробництва в’ялених і сушених рибних товарів 
7. Технологія виробництва рибних консервів 

 
1. Харчова цінність риби  
Риба є достатньо популярним продуктом харчування в усьому світі. Це 

пов’язано з її високою біологічною цінністю. Із біологічної точки зору 
найціннішою є свіжа та свіжоморожена риба. Реалізація населенню свіжої риби є 
сезонною, що пов’язано із забороною вилову риби в репродуктивний період 
розвитку. До того ж короткочасне зберігання свіжої риби під час реалізації є дуже 
складним процесом, що потребує особливого устаткування та постійного 
контролю рівня кисню у воді, де зберігається риба, та температури води. 
Виробництво свіжомороженої риби є більш технологічним для виробників. 
Завдяки тривалому зберіганню такої продукції надається можливість 
забезпечення населення рибою протягом усього року, незалежно від сезонних 
заборон на вилов.  

Під час оцінювання біологічної цінності партії риби досліджується хімічний 
склад м’яса. Загальний хімічний склад м’яса риби наведено в табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Загальний хімічний склад м’яса риби 

Назва риби 
Вміст речовин, % 

волога жир білок 
Мінеральні 
речовини 

Тріска  78,5...82,0 0,2...1,2 16,1...19,3 0,8...1,9 
Хек  77,1...81,2 1,1…4,1 15,6…18,1 0,9…1,6 
Мінтай  81,0...83,5 0,3...0,9 14,0...16,8 1,1...1,3 
Салака  68,7...80,0 2,0…13,9 14,0…21,0 1,0…1,6 
Оселедець  53,3...75,8 4,4...27,9 16,0...20,0 0,6...1,8 
Камбала  78,2...82,6 0,7...1,5 13,7...16,3 1,2...1,6 
Мойва  65,0...84,0 2,0...22,0 11,0...12,0 1,2...1,4 
Ставрида  71,0...76,8 2,1...5,1 19,...21,5 1,6...1,8 
Скумбрія 
атлантична  

66,8...74,1 2,4...11,4 19,0...22,8 1,0...1,8 

Окунь морський  69,6...79,6 2,2…10,3 15,6…19,8 1,1...1,8 
Тунець 
звичайний  

68,4...71,2 7,4...10,5 17,6...20,0 1,1...1,4 

Палтус 
білошкірий  

69,5...76,0 3,0...10,0 17,2...18,9 1,0...1,6 

Сазан 70,9...80,8 0,9…7,4 16,0…21,3 0,9…1,3 



каспійський  
Сом  64,4...84,2 0,8…16,9 15,1…20,2 0,9…1,2 
Судак  74,6...81,5 0,1…2,6 16,0…24,4 0,9…1,8 
Кілька балтійська  70,2...82,4 2,0...12,0 14,5...16,3 1,1...1,5 
Осетер  64,1...73,1 6,5...15,1 14,7...19,7 0,8...1,8 
Кета  64,5...76,5 3,1…15,5 17,2…23,3 0,8…1,7 
Товстолобик 
білий  

76,1...80,2 3,2…4,8 16,5…17,9 1,1…1,3 

 
Хімічний склад риби різних видів помітно розрізняється за вмістом як 

основних компонентів, так і речовин, що наявні в мікрокількостях.  
Вміст основних харчових речовин у рибі одного виду залежить від віку, статі, 

місця розповсюдження, сезону вилову тощо. Із віком та збільшенням розмірів 
помітно підвищується вміст жиру та зменшується вміст вологи в рибі. 

Сезонні зміни хімічного складу риби значною мірою залежать від її 
фізіологічного стану в різні періоди року. Річний цикл життя риби складається з 
двох основних періодів: період розмноження, під час якого здійснюється 
переміщення білкових та жирових речовин у тілі риби, обумовлене потребами в 
будівництві гонад (статевих залоз) та втратою енергії на це будівництво, та 
другий період – інтенсивного харчування, нагулу риби після закінчення нересту.  

Зміни хімічного складу, зумовлені місцем проживання риби, залежать від 
кормової бази. У районах із підвищеною кормністю зростання та нагул риби 
відбуваються швидше.  

Більше ніж на половину маса риби складається з вологи, кількість якої 
змінюється залежно від виду в дуже широкому діапазоні – 56...80%. Найбільше 
вологи містить м’ясо тріскової риби (у межах 82%).  

Кількість білкових речовин у рибі відносно постійна та становить у більшості 
видів 16...20%, у скумбрії та тунця досягає 22...24%. Найбільшу кількість білкових 
речовин містять ікра кети зерниста (білків – 31,6%, жирів – 14,0%) та ікра 
осетрова паюсна (білків – 36,0%, жирів – 10,0%).  

Вміст жиру коливається в достатньо великому діапазоні та становить 2...22%, 
а в деяких видів риби може сягати більше 30% під час нагулу. Мінеральних 
речовин у рибі міститься 2,5...4,5%.  

Харчові речовини розподілені в тілі риби неоднаково. М’язова тканина 
містить більше вологи та менше мінеральних речовин порівняно з кістками. Але 
найбільш нерівномірно розміщується в тілі риби жир. В оселедців, лосося та 
деяких інших видів риби жир міститься у м’ясі, у камбали – у жировій тканині, 
біля плавників та голови, у морського окуня – в очеревині, у тріски – у печінці.  

Білки м’язів риби є повноцінними та містять усі незамінні амінокислоти. 
Загальний амінокислотний склад деяких видів риб наведено в табл. 2.  

Риба містить значно менше з’єднувальних тканин, ніж м’ясо, – 1...4%. Вміст 
колагену коливається від 1,5% (у пелагічних морських видах) до 5,5% (у донних 
видах). Колаген риби містить невелику кількість проліну та оксипроліну та має більш 
низьку температуру денатурації (близько 40°С). Він швидко підлягає деструкції з 
утворенням глютину під час теплової обробки. Білки риби краще перетравлюються та 
засвоюються в шлунку людини, порівняно з м’ясом (93...98 проти 87...89%). 



Небілкові азотисті речовини становлять у рибі 1,2–3%. До них належать 
вільні амінокислоти, триметиламіноксид, леткі азотисті основи. Вільні 
амінокислоти представлені гістидином (280...500 мг%), карнозином (3...300 мг%), 
ансерином (150 мг%), холіном (2,5...7 мг%).  

Триметиламіноксид міститься в рибі в кількості 90...120 мг%. Загальна 
кількість летких азотистих основ у рибі становить 30...40 мг%. До цих речовин 
належать: триметиламін (3...6 мг%), діметиламін (0,2...0,3 мг%), аміак 
(0,05...9 мг%). Наявність цих речовин у рибі обумовлює її специфічний смак та 
запах. Під час зберігання в рибі накопичується надмірно велика кількість летких 
азотистих основ, що погіршує її органолептичні показники якості.  
 
Таблиця 2 – Амінокислотний склад риби, мг на 100 г 

Амінокислоти 
Назва риби 

тріска палтус окунь судак 
Незамінні  
Валін  900 991 1100 975 
Ізолейцин  700 943 1100 938 
Лейцин  1300 1405 1600 1398 
Лізин  1500 1631 1700 1619 
Метіонін  500 541 500 534 
Треонін  900 800 900 791 
Триптофан  210 185 170 184 
Фенілаланін  800 690 700 681 
Замінні  
Аланін  900 1350 1500 1300 
Аргінін  1000 1050 1100 1030 
Аспарагінова кислота  1600 1640 1900 1640 
Гістидин  450 410 400 410 
Гліцин  650 1030 800 1027 
Пролін  500 1130 600 1134 
Тирозин  600 503 600 503 
Цистин  200 250 200 250 
 

Залежно від виду та сезону вилову риба може містити 0,5...30% жиру. За 
вмістом жиру рибу розподіляють на такі категорії: нежирна, середньої 
жирності, жирна та дуже жирна.  

До нежирної риби належать такі види: путасу, мінтай, минь, навага, пікша, 
тріска, макрурус, льодяна риба, окунь річковий, судак, хек, щука та ін. Вміст жиру 
в цих видах риби не перевищує 2%.  

До риби середньої жирності (3...8% жиру) відносять горбушу, нерпу, зубана, 
коропа, кету, ляща, муксуна, морського окуня, пеламіду, рибу-шаблю, салаку, 
сига, ставриду, терпуга, тунця та ін.  

Жирна риба містить 9...20% жиру; до цієї групи належать: кабан-риба, 
лосось, лунник, нельма, нототенія, осетер, палтус чорний, сайра, сардина, 
скумбрія, жирні оселедці, севрюга та ін.  

Дуже жирна риба містить до 30% жиру. Такою рибою є: білорибиця, мінога, вугор.  



До складу жиру риби входять тригліцериди, пігменти та вітаміни. Пігменти, 
неомилювані барвні речовини, надають жиру риби кольору від світло-жовтого до 
червоно-коричневого.  

Жир риби має напіврідку консистенцію, що зумовлено наявністю великої 
кількості ненасичених жирних кислот у його складі. Із цієї причини низькою є і 
температура плавлення рибного жиру – 12...28°С.  

Ненасичені жирні кислоти становлять 76...87% у загальній кількості жиру. До 
них відносять жирні кислоти з подвійними зв’язками: лінолеву, ліноленову, 
арахідонову та клупанодонову, які мають відповідно два, три, чотири та п’ять 
подвійних зв’язків. Їх вміст у жирі прісноводної риби коливається в межах 
6...30%, у жирі морської риби – 13...57% від загальної кількості жирних кислот.  

Наявність зазначених жирних кислот зумовлює високу харчову цінність і 
ступінь засвоювання (до 98%) жиру риби. Проте вміст цих жирних кислот є 
головною причиною швидкого окиснення жиру риби під час її зберігання.  

М’ясо риби містить такі вітаміни: В1 0,01...0,10 мг%, В2 0,15...0,30 мг%, РР 1...7 
мг%, В6 0,01...0,16 мг%, В3 0,3 мг%, В12 1,0...2,4 мг%, фолацин 7...19 мг%. Але 
найбільш цінним у жирі риби є вміст жиророзчинних вітамінів. Їх кількість значно 
більша ніж кількість вітамінів у складі жиру наземних тварин. Середній вміст 
жиророзчинних вітамінів у жирі риби є таким: А 0,01...0,10 мг%, D 2...30 мг%, Е 
0,4...1,8 мг%. Найбільша кількість вітамінів А та D міститься в печінці риби.  

Мінеральний склад риби є різноманітнішим за мінеральний склад м’яса 
наземних тварин. Загальна кількість мінеральних речовин становить 1...2%. Риба 
містить такі мікроелементи: фосфор, калій, кальцій, магній, залізо, натрій та хлор. 
Мікроелементи представлені йодом (0,002...0,070 мг%), міддю (0,001...0,900 мг%), 
алюмінієм (0,3...11,0 мг%), марганцем (0,0016...0,9 мг%), цинком (0,11...0,70 мг%), 
свинцем (0,005...0,008 мг%), нікелем (0,01 мг%), ванадієм (0,03 мг%), сріблом 
(0,006 мг%). Загальний мінеральний склад деяких видів риби наведено в табл. 3. 

 
Таблиця 3 – Загальний мінеральний склад риби 

Назва риби 
Вміст речовин, мг% 

К Са Мg P Fe 
Короп  101 12 13 – – 
Льодяна риба  252 29 22 – 0,5 
Палтус білошкірий  513 – 60 – 0,7 
Сазан  262 90 – 240 2,2 
Скумбрія атлантична  283 37 70 278 2,3 
Ставрида  350 64 20 255 0,5 
Горбуша  278 60 29 126 2,5 
Оселедець атлантичний  165 85 51 – – 
Кілька балтійська  300 266 45 248 – 
Ікра осетрових паюсна  – 50 37 594 3,4 
 

Аналіз даних про харчову та біологічну цінність риби дозволяє зробити 
висновок про незамінність цього продукту в харчовому раціоні людини.  

Технологічні властивості риби залежать від співвідношення білків, жирів та 
вологи, які вона містить, і виходу їстівної частини. 



Високий вихід їстівної частини (понад 60%) мають міноги, вугор, скумбрієві; 
середній (40–60%) – форель, щука, мінтай і низький (до 40%) – морський окунь, 
макрурус, мероу.  

Рекомендації щодо способу технологічної переробки розробляються з урахуванням 
визначених коефіцієнтів жирності (Кж) та обводнення (Ко) рибної сировини: 

Кж = Сж /Сб; 
 

Ко = Св /Сб; 
 

де Сж – концентрація жиру в м’ясі риби, %;  
Св – концентрація вологи в м’ясі риби, %;  
Сб – концентрація білка в м’ясі риби, %.  

Види риби, що мають високий коефіцієнт жирності, найбільш доцільно 
використовувати для промислового виробництва солоної, копченої продукції та 
смаженої кулінарної продукції. Види риби, що мають високий коефіцієнт 
обводнення, краще застосовувати в промисловому консервному виробництві та 
приготуванні відварних і тушкованих кулінарних виробів. 

 
2. Технологія зберігання та транспортування живої риби  
У живому стані реалізують такі види риб: із родини коропів – короп 

лускатий, дзеркальний, голий; товстолобик, карась, сазан, лящ; із родини окуневих 
– окунь, судак, йорж; із родини щукових – щука; сомових – сома; лососевих – 
лосось, форель; осетрових – стерлядь, осетр. Із коропових риб у живому стані 
заборонено реалізувати дніпровського вусача, маринку та храмуль, які мають 
отруйні внутрішні органи (ікру, молочко).  

За фізіологічним станом живу рибу поділяють на бадьору, слабку та заснулу. 
Тільки бадьора риба є доброякісною. Слабку та заснулу рибу слід відібрати, 
оглушити і направити на реалізацію як охолоджену або заморожену. Риба, призначена 
для реалізації в живому стані, має бути стійкою до кисневого голодування, не 
вибагливою до температурного та годувального режимів, добре переносити щільну 
посадку. Шлунок риби має бути пустим. Цим вимогам найкраще відповідають короп 
(особливо його гібрид з амурським сазаном), карась, лин, сазан, окунь.  

Живу рибу краще перевозити за зниженої температури води Т = 3…6°С. Це 
холодолюбна риба – форель, лин, минь. Але існують і теплолюбні породи риби: 
короп, сазан, лящ, судак, товстолобик. Їх слід перевозити за температури води Т = 
7…10°С. Небезпечним для риби під час транспортування є перепад температур 
вище за 5°С. Температура води впливає на рівень розчиненого в ній кисню, 
необхідного для життєдіяльності живої риби. Залежність вмісту кисню від 
температури можна обчислити за такою формулою:  

 

К = 10 – 0,2 t, 
 

де К – вміст кисню у воді з певною температурою, мл/л;  
t – температура води, °С.  
Споживання кисню деякими видами риби під час перевезення та критичні 

концентрації кисню для життєдіяльності риби наведено в табл. 4.  
 

Таблиця 4 – Споживання кисню певними видами риби під час транспортування 



Вид риби 
Температура 
перевезення, 

ºС 

Витрати 
кисню, 

мг/кг год 

ГДК кисню для 
життє-здатності, 

мг/л 

Критична концентрація 
кисню для життєздатності, 

мг/л 
Стерлядь  10 68 7,0–7,5 3,0–3,5 
Форель  10 150 6,5–7,0 2,1–2,6 
Короп  10 65 2,0–2,5 0,3–0,5 
Сазан  10 65 2,0–2,5 0,3–0,5 
Лящ  10 85 2,0–2,5 0,4–0,5 
Щука  10 50 2,0–3,0 0,3–0,6 
Окунь  10 100 3,0–4,0 0,6–1,0 
Вугор  10 25 2,0–2,5 0,2–0,3 
Карась  10 30 1,0–2,0 0,1 

 
Для транспортування в живому стані рибу сортують та відбирають тільки 

бадьору, здорову, без зовнішніх пошкоджень шкіри. Живу рибу відсаджують із 
приладів вилову, сортують за видом, фізіологічним станом, пересаджують до 
спеціалізованих транспортних засобів. Перевозять рибу водним, автомобільним, 
залізничним та повітряним транспортом. Щільність посадки під час 
транспортування залежить від виду риби, розміру, віку, сезону перевезення 
(температури перевезення) та ін. 

Норми завантаження живої риби до спеціалізованої автоцистерни місткістю 
3м³ наведено в табл. 5.  

 
Таблиця 5 – Норми завантаження живої риби до автоцистерни (кг/м³) під 

час перевезення 

Вид риби 
Кількість риби, кг 

Температура перевезення, ºС 
2–5 5–10 10–12 15 

Стерлядь  1400 1300 1100 900 
Форель  1000 900 700 – 
Короп  1300 1200 1000 800 
Сазан  1300 1200 1000 800 
Лящ  900 800 600 – 
Щука  1200 1100 900 700 
Окунь  850 750 550 – 
Вугор  1400 1300 1100 900 
Карась  1200 1100 900 – 

 
Співвідношення «маса риби : вода» за умов короткочасних перевезень (до 12 

годин) має бути 1:(1,5–2,0). Співвідношення «маса риби : вода» за умов тривалих 
перевезень (більше 12 годин) має бути 1:(3,0–4,0).  

Норми втрати маси живої товарної риби залежать від умов перевезення, 
транспортного засобу, терміну тривалості перевезення, щільності посадки риби. 
Допустимі втрати маси риби під час перевезення протягом до 3 діб становлять 
3…8%. Але збільшення терміну перевезення до 10 діб підвищує такі втрати до 
15…25%.  



Зменшення втрат під час перевезення живої риби можливе за умови 
застосування спеціалізованого транспорту, оснащеного системою контролю та 
регулювання температури води та системою збагачення води киснем: продування 
крізь шар води природного повітря або чистого кисню.  

 
3. Технологія виробництва рибної продукції шляхом обробки холодом  
Холодильна обробка є одним із найпоширеніших способів консервування 

риби. Згідно з температурою холодильної обробки промисловістю виробляється 
риба та рибні напівфабрикати таких кондицій: охолоджена (t = 2±2ºС), 
підморожена (t = –2...–4ºС), заморожена (t = –8...–12ºС) та глибокозаморожена  
(t = –18...–24ºС).  

До початку обробки рибу сортують за видом, розміром та якістю. 
Технологічний процес виробництва рибної продукції холодильної обробки 
складається з таких операцій: миття, очищення від луски, відокремлення 
плавників, голови, патрання, відділення напівфабрикатів (н/ф), фіксація, 
підсушування холодним повітрям, холодильна обробка, пакування, маркування, 
реалізація. Загальна технологічна схема виробництва рибної продукції 
холодильної обробки наведена на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 − Загальна схема виробництва рибної продукції холодильної 

обробки 
 
Охолодження риби та морепродуктів. Охолодженою є риба, температура в 

товщі м’язів якої наближається до кріоскопічної (температура кригоутворення), 
але не досягає її. Кріоскопічна температура для риби становить –0,6…–1ºС. Таким 
чином, оптимальною температурою охолодженої риби є (2±2)ºС.  

Для кращого зберігання якості перед охолодженням із тушки риби 
виробляють такі напівфабрикати: тушка патрана з головою, тушка патрана 



знежабрена з головою, тушка патрана без голови. Можливе також виробництво 
інших рибних напівфабрикатів, таких як кружальця, порційні шматки, стейки 
рибні, фарш рибний, філе рибне трьох кондицій (зі шкірою та реберними 
кістками, зі шкірою без реберних кісток, без шкіри та реберних кісток – чисте 
філе). Зазначені напівфабрикати перед охолодженням повинні підлягти фіксації. 

Операція фіксації полягає в занурюванні напівфабрикатів у 10%-й розчин 
солі (щільність 1,08 г/см³) упродовж 1–2 хвилин. Мета операції – зменшення втрат 
клітинного соку під час подальшої переробки напівфабрикату.  

За характеристикою охолоджувального середовища способи охолодження 
розподіляють на охолодження в неоднорідному та однорідному середовищах. 
Неоднорідне охолоджувальне середовище – це крига або кригосольова суміш. 
Однорідне охолоджувальне середовище – це холодне повітря (флюїдизація) або 
охолоджувальна рідина (вода, сольовий розчин).  

За походженням крига може бути натуральною або штучною. Штучна крига 
виготовляється за допомогою кригових генераторів. Натуральна крига 
заготовляється в зимовий період із водоймищ. Крига, що застосовується для 
охолодження риби, може бути подрібненою, лускатою, трубчастою, сніговою, із 
додаванням антисептиків та антибіотиків (ауреоміцин, біоміцин). Крига, вода та 
сольовий розчин для охолодження риби мають відповідати таким самим 
санітарно-гігієнічними вимогам та показникам безпечності, як і питна вода. 
Кригосольовою сумішшю охолоджують рибу, яка підлягає подальшій 
технологічній обробці. Стандартне співвідношення крига: сіль у суміші становить 
4:1. Співвідношення риба : кригосольова суміш становить 1:1.  

Температура повітря в приміщенні, де проводять охолодження риби кригою, 
має бути не нижче за -2ºС. За нижчої температури повітря спостерігається 
змерзання часток криги, що гальмує швидкість охолодження риби.  

Витрати криги на пересипання охолодженої риби в термічно незахищені 
ящики з полімерних матеріалів наведено в табл. 6.  

 
Таблиця 6 – Норма витрат криги на пересипання охолодженої риби в 

ящиках 

Показник 
Температура зовнішнього повітря, ºС 

1–5 5–10 10–15 15–20 20–30 
Витрати криги на пересипання 
риби в ящиках, % до маси риби  

30 40 50 75 100 

 
Охолодження риби холодним повітрям (флюїдизаційне охолодження) 

проводять у спеціальних камерах періодичної дії, при цьому температура повітря 
становить –1…–2ºС, вологість повітря 95%. Охолодження риби водою 
здійснюють у спеціальних резервуарах. Параметри процесу: температура води 
дорівнює 0ºС, співвідношення риба : вода = 1:1, тривалість процесу 60 хвилин. 
Охолодження риби криговодяною сумішшю проводять у спеціальних бункерах. 
Параметри процесу: температура суміші –1…–2ºС, співвідношення риба : крига : 
вода = 2:1:1, тривалість процесу 40 хвилин.  

Охолоджену рибу зберігають у холодильних камерах за температури повітря 
(0±2)ºС протягом 14 діб. За умови зберігання риби в термічних ящиках, 



виготовлених із пористих полімерних матеріалів, у крижаному середовищі, з 
додаванням антисептиків та антибіотиків, термін придатності становить 30 діб.  

Охолодження кальмарів, креветок, омарів та лангустів проводять тільки за 
допомогою криги. Охолодження водою та криго-водяною сумішшю значно 
погіршує якість цієї продукції через набрякання м’язової тканини та дифузію 
водо- і солерозчинних білків у охолоджувальне середовище. Терміни зберігання 
охолоджених морепродуктів мають бути такими: кальмари – 48 годин; креветки – 
6 годин; лангусти, омари, краби – 10 годин. 

Підморожування (переохолодження) риби. Підморожування 
(переохолодження) – це спосіб холодильної обробки, за якого температуру риби 
знижують до –2...–4ºС. Суть процесу полягає в тому, що одна частина вологи, що 
міститься в рибі, перебуває в стані криги (підморожений шар м’язів), а друга – у 
стані рідини. Підморожений шар м’язів риби становить 5…10 міліметрів. 
Перевагою такого способу холодильної обробки є збільшення терміну 
придатності свіжої риби у два рази, порівняно зі звичайним охолодженням, та 
помірні витрати холоду на проведення процесу підморожування.  

У рибній промисловості підморожування (переохолодження) риби 
здійснюють двома способами:  

 у повітряних апаратах швидкого заморожування за температур повітря 
мінус (30…35)ºС та швидкості руху повітря 5–6 м/с;  

 у розсольних морозильних апаратах періодичної та неперервної дії шляхом 
занурення риби в сольовий розчин. Густина розчину 1,11…1,13 г/см³, температура 
мінус (10…18)ºС.  

Підморожування в сольовому розчині має більшу швидкість, але якість 
кінцевого продукту є гіршою за підморожену в повітрі продукцію. За умов 
повітряного підморожування відсутній процес просолювання та кращим є 
зовнішній вигляд риби. Втрати маси риби під час повітряного підморожування 
(переохолодження) становлять 0,50…0,93%. За умов розсольного способу 
підморожування відбувається збільшення маси риби на 0,2%. Термін зберігання 
риби в підмороженому стані становить 20–30 діб із дня вилову.  

Заморожування риби та морепродуктів. Заморожування – це спосіб 
холодильної обробки, при якому температуру риби знижують до –8…–24ºС. За 
кінцевою температурою замороженої риби розрізняють звичайне та глибоке 
заморожування. Під час звичайного заморожування кінцева температура продукту 
має становити мінус (8…12)ºС. У разі глибокого заморожування кінцева 
температура продукту становить мінус (18…24)ºС.  

Сучасні способи заморожування риби та морепродуктів: у повітряних 
(флюїдизаційних), пліткових (контактних) швидкоморозильних апаратах, у 
середовищі кріогенної рідини.  

Параметри процесу заморожування риби в повітряних (флюїдизаційних) 
швидкоморозильних апаратах: температура повітря мінус (34…37)ºС; швидкість 
руху повітряного потоку 5–10 м/с; тривалість процесу 3…4 години.  

Параметри процесу заморожування риби у пліткових (контактних) 
швидкоморозильних апаратах: температура контактної пліти мінус (30…35)ºС; 
товщина блоку риби, що має бути заморожена, 60 мм; тривалість процесу 2…2,5 
години. 



Параметри процесу заморожування риби в середовищі кріогенної рідини: 
кріогенні рідини – це азот, вуглекислота, фреон-12; температура кріогенної 
рідини (азоту) становить мінус 185ºС, товщина об’єкта, що заморожується, – 1…4 
см; тривалість процесу 5…17 хвилин.  

Виробництво заморожених рибних фаршів має деякі особливості. Рибний 
фарш виготовляють із нежирної риби. Якщо вміст жиру в м’ясі риби більше 5%, 
під час зберігання рибного фаршу дуже активно відбувається процес автолізу 
ліпідів, що швидко знижує якість продукції. Технологічний процес виробництва 
рибного мороженого фаршу складається з таких операцій: приймання риби за 
кількістю, миття, сортування, виділення напівфабрикату «філе рибне зі шкірою та 
реберними кістками», отримання рибного фаршу, додавання до фаршу 
стабілізуючих композицій, фасування в полімерні пакети, заморожування, 
пакування, маркування, реалізація.  

На якість замороженого рибного фаршу впливає якість питної води, 
використаної для приготування. Попередня підготовка води для виробництва 
фаршу полягає в проведенні таких операцій: фільтрація, пом’якшення, 
корегування рН до значень 7,0…7,3, бактерицидне опромінювання.  

З метою збільшення терміну зберігання та підвищення стійкості білків до 
кріоденатурації до фаршів, що заморожуються, додають стабілізуючі суміші. До 
складу таких сумішей входять (% до маси фаршу) такі компоненти: сіль – 1,5; 
цукор – 1; тринатрійфосфат – 0,3, або тринатрійполіфосфат – 0,5, або цитрат 
натрію – 1.  

Із морепродуктів виробляють сиро- або варено-морожену продукцію в 
нерозчинному або розчинному вигляді. Ракоподібних відварюють у прісній воді 
або у воді з додаванням 4% кухонної солі. Термін відварювання становить 5…12 
хвилин. У свіжої варено-мороженої креветки шийка підігнута під головогруди. 
Двостворчасті молюски (устриці, мідії, морський гребінець, трубач) заморожують 
після відділення їстівної частини. Перед заморожуванням їстівні частини 
молюсків ретельно промивають та залишають на ситах упродовж 40 хвилин для 
стікання залишків води. Виробляють сиро- або варено-морожену продукцію.  

Залежно від температури заморожування та хімічного складу заморожену 
рибну та морепродукцію зберігають за температури –18…–24ºС упродовж 6…24 
місяців.  

З метою подальшої технологічної дії заморожену рибу піддають 
розморожуванню. 

Розморожування риби. Відомі наступні способи розморожування риби: на 
повітрі за різної температури, вологості та швидкості руху; у воді методом 
занурення або зрошування; у розчині хлористого натрію; у льодові; електричним 
струмом промислової частоти та надвисокої частоти, ультразвуком (рис. 2). 



 
Рис. 2 – Способи розморожування риби 
 
Максимальна зміна властивостей білків м’яса риби як під час 

заморожування, так і особливо під час розморожування відбувається в зоні 
температур –1...–5 °С. Чим швидше проходять цю зону температур під час 
заморожування та розморожування, тим менше змінюються властивості м’яса 
риби. Цим пояснюється необхідність можливого швидкого розморожування риби. 

Розморожування риби в повітряному середовищі. У повітряному середовищі 
розморожують крупну рибу і філе. У промисловості для цього застосовують 
спеціальні камери – дефростери, в яких рибу розкладають на дерев’яні грати або 
стелажі (крупні екземпляри риб розкладають в один ряд). 

Температуру повітря в камері підтримують від 8 до 20 °С, відносну вологість 
– 90...95%. Для прискорення процесу іноді застосовують примусову циркуляцію 
повітря. 

Розморожування в рідкому середовищі. Рідким середовищем для 
розморожування риби є холодна вода і розчин кухонної солі у воді. 
Розморожування здійснюють у спеціальних дефростаційних ваннах, а також у 
занурювальних і зрошувальних дефростерах. 

Розморожування струмами промислової і високої частоти. 
Використовування струмів промислової частоти для розморожування риби 
зумовлює скорочення тривалості розморожування блоків мороженої риби (кілька) 
до 4 хв порівняно з розморожуванням на повітрі протягом 10...12 годин і у воді 
протягом 40...60 хв. При цьому якість розмороженого продукту значно вища, ніж 
на повітрі або у воді. 

Вади охолодженої та замороженої рибної продукції. Поява вад найчастіше 
пов’язана з порушенням технології вилову, обробки та зберігання риби. До вад 
охолодженої та замороженої рибної продукції належать такі. 

Слабка консистенція м’язової тканини. Вада виникає внаслідок затримання 
риби в приладах вилову, на палубі судна або в охолоджувачах. Причиною 
ослаблення консистенції м’язів є автоліз білків м’язової тканини. Вада 
допускається для риби охолодженої та риби мороженої ІІ сорту.  

В’яла консистенція. Вада виникає після значного затримання риби-сирцю до 
обробки. Унаслідок поглиблення автолізу м’язова тканина починає відділятися 



від кісток. М’ясо такої риби після теплової обробки має суху, жорстку та 
грубоволокнисту консистенцію.  

Тьмяна поверхня тушок. Вада виникає після затримання риби-сирцю до 
обробки. Згідно з вимогами нормативної документації ця вада допускається для 
риби мокрого та льдосольового контактного заморожування, мороженої риби ІІ 
сорту, а також у таких риб І сорту: шабля-риба, снек, тихоокеанський та 
сріблястий хек.  

Пожовкла поверхня тушок із проникненням у товщу тушки. Вада виникає 
внаслідок специфічного підшкірного пожовтіння або окиснення жирів. 
Специфічне підшкірне пожовтіння є наслідком руйнування під час холодильної 
обробки пігментів шкіри, що містять каротиноїди. Каротиноїди розчиняються в 
підшкірних жирах і забарвлюють м’язову тканину. Риба з такою вадою є 
безпечною для споживання. Вада, що виникає внаслідок окиснення жирів, значно 
знижує якість рибної продукції, тому приймання такої продукції може вимагати 
дослідження якості жирів риби.  

Набрякання м’язової тканини. Вада виникає під час тривалого зберігання 
риби-сирцю у воді. Значно набрякають такі риби: анчоус, хамса, кілька, салака, 
оселедець, мойва. Набрякання погіршує якість риби та виготовленої з неї 
продукції.  

Крововиливи. Вада виникає внаслідок агонії риби до стану заснулості. Згідно 
з вимогами нормативної документації вада допускається для деяких видів риби: 
стерляді, ставриди, севрюги, карася, ляща, сазана, сома, кефалі та ін.  

Здуття шкіри та проникнення води до черевної порожнини. Вада виникає в 
океанічного оселедця-сирця внаслідок тривалого перебування у воді. Місце 
здуття має темний колір, а між шкірою та м’язовою тканиною можливе утворення 
водяних бульбашок.  

Лопанець черевця. Вада виникає через значне затримання риби-сирцю до 
обробки. Унаслідок протеолітичного ферментативного розщеплення білків 
м’язова тканина очеревини руйнується. Лопанець черевця може спостерігатися з 
випадінням або без випадіння нутрощів риби. Згідно з вимогами нормативної 
документації без випадіння нутрощів вада допускається для риби І сорту таких 
видів: бичок, кілька, корюшка, мойва, салака, сайра, хамса, а також для риби ІІ 
сорту.  

 
4. Технологія солоних рибних товарів  
Засолювання риби є осмотично-дифузійним процесом, який характеризується 

наявністю хлористого натрію в м’язах сировини та збільшенням його 
концентрації в тканинному соку. Ступінь просолювання визначає стійкість 
солоного продукту до ферментолізу та мікробіологічного псування під час 
зберігання. У товарознавстві ступінь просолювання риби визначається масовою 
часткою хлориду натрію, що міститься в м’язах риби, віднесеною до маси риби. 
Проте цей показник не дає повної картини рівномірності процесу просолювання 
певної рибної продукції. У таблиці 7 наведено максимальні (Smax) та мінімальні 
(Smin) значення масової частки солі в м’язах риби (%) за конкретних значень 
концентрації солі (С), що містить волога риби (%).  

 



Таблиця 7 - Максимальні та мінімальні значення масової частки солі в 
м’язах риби за конкретних значень концентрації солі, що містить волога 
риби 

С, % Smin–Smax, % С, % 
Smin–Smax, 

% 
С, % 

Smin–Smax, 
% 

1,5 0,9–1,2 10,0 6,0–8,0 19,0 11,4–15,2 
2,0 1,2–1,6 11,0 6,6–8,8 20,0 12,0–16,0 
3,0 1,8–2,4 12,0 7,2–9,6 21,0 12,6–16,8 
4,0 2,4–3,2 13,0 7,8–10,4 22,0 13,2–17,6 
5,0 3,0–4,0 14,0 8,4–11,2 23,0 13,8–18,4 
6,0 3,6–4,8 15,0 9,0–12,0 24,0 14,4–19,2 
7,0 4,2–5,6 16,0 9,6–12,8 25,0 15,0–20,0 
8,0 4,8–6,4 17,0 10,2–13,6 26,5 15,9–21,2 
9,0 5,4–7,2 18,0 10,8–14,4   

 
Із наведених даних видно, що зі збільшенням концентрації солі у волозі, що 

міститься в рибі, збільшується і різниця вмісту солі в м’язах риби (Smin–Smax).  
Із технологічної точки зору найбільш об’єктивним є розрахунок концентрації 

солі під час просолювання як відношення кількості солі, що міститься в рибі, до 
суми кількості солі та води, що міститься в рибі на цей час. Тобто кількість води, 
що міститься в рибі, має вирішальне значення для ступеня просолювання риби.  

До технологічних параметрів засолювання риби відносять температуру 
перебігу процесу, кількість солі, що спочатку додається до риби, спосіб її 
внесення, тривалість процесу засолу. Ці параметри визначають, ураховуючи 
особливі характеристики риби, що має бути засолена: вміст вологи та жиру, 
геометричні розміри, наявність достатньої кількості ферментів (здатність 
визрівати).  

Технологічний процес виробництва солоної рибної продукції мокрим 
(тузлучним) способом засолу складається з таких операцій: розморожування; 
миття; підготовка тузлуку; підготовка рибних напівфабрикатів; укладання риби в 
засолювальну тару; додавання тузлуку до рибної сировини; просолювання; 
контроль вмісту солі та вологи в просоленій рибі; фасування; маркування; 
реалізація (рис. 3).  



 
Рисунок 3 − Загальна схема виробництва солоної рибної продукції 

мокрим способом 
 
Вибір температури проведення засолу залежить від бажаної швидкості 

процесу. Підвищення температури засолу прискорює дифузійні процеси 
проникнення солі в м’язову тканину риби. 

Відомо, що геометричні розміри риби впливають на швидкість перебігу 
просолювання. Якщо значення співвідношення площі поверхні риби до її 
товщини є невеликими, то швидкість просолювання цього об’єкта є повільною. 
Для прискорення швидкості просолювання рибу доцільно розчинити таким 
чином, щоб збільшити площу поверхні та зменшити її товщину (пластування 
тушки риби, розділення на стейки та ін.). Одним із технологічних чинників 
впливу на швидкість просолювання риби є ступінь подрібнення кристалів 
хлориду натрію, що використовується в процесі.  

Із літературних джерел відомо, що дрібніші кристали солі, яка 
використовується для соління, сприяють прискоренню процесу просолювання. За 
умови проведення закінченого засолу, обираючи бажану концентрацію солі в 
м’ясі риби після її просолювання, можна обчислити потрібну за рецептурою 
кількість солі, що додається на початку засолу:  

Sо = S1 w1 / (wо – а S1), 
 

де Sо – масова частка хлористого натрію, внесеного під час засолювання, %;  
S1 – масова частка хлористого натрію в тканинах риби, %;  
w1 – масова частка вологи в тканинах риби після закінчення засолу, %;  
wо – масова частка вологи в тканинах риби до початку засолу, %;  
а – коефіцієнт, що залежить від початкової концентрації вологи в рибі; для 

риби, що містить вологу в межах 54...79,3%, а = 1,12.  



Залежно від рецептури засолювальної суміші засоли поділяють на такі види: 
простий, пряний, маринований та солодкий. У разі пряного засолу до рецептури 
засолювальної суміші входять: сіль, цукор і прянощі (перець червоний, духмяний, 
гвоздика, кориця, лаврове листя); за умови простого засолу – тільки сіль; 
маринованого засолу – сіль, цукор, прянощі та оцтова кислота; солодкого засолу 
– цукор (2–6%), сіль (9–10%), лаврове листя, бензойнокислий натрій (антисептик). 
Рецептура засолювальної суміші впливає на зовнішній вигляд м’яса риби, його 
смакові та ароматичні властивості.  

Під час просолювання риби відбувається втрата її маси, що пов’язано з 
випресовуванням вологи з клітин м’язів під дією осмотичного тиску. Найбільші 
втрати вологи спостерігаються під час сухого засолу риби (10–20%), найменші – у 
разі мокрого (тузлучного) засолу риби (5–15%).  

Процес накопичення смакових речовин у солоній рибній продукції 
називають визріванням. Визрівання солоної риби – це комплекс ферментативних 
перетворень білків, ліпідів та вуглеводів. Умовно процес визрівання можна 
розділити на три етапи: 1 – попереднє визрівання; 2 – визрівання; 3 – утворення 
смакових та ароматичних речовин.  

На першому етапі мають місце протеолітичні зміни білків під впливом 
катепсинів Д, Е, а пізніше і катепсинів А, В, С (ферменти м’язів риби). Результатом дії 
ферментів є утворення та накопичення пептидів («великих уламків» білка). На 
другому етапі великі пептиди перетворюються на дрібні пептиди та вільні 
амінокислоти завдяки дії ферментів травлення, що містяться в шлунку риби. 
Спостерігається накопичення триптофану та його дрібних пептидів. На третьому 
етапі активно утворюються ароматичні та смакові речовини, притаманні солоній 
рибній продукції. Це є наслідком взаємодії між продуктами розщеплення білків та 
ліпідів.  

На сьогодні досліджено лише 11 летких карбонових кислот (жирних кислот) 
та 6 карбонільних сполук. Карбонільні сполуки представлені ізовалеріановим та 
н-валеріановим (32,6%), лауриновим (35,9%) та масляним (9,3%) альдегідами. 
Саме з утворенням цих речовин пов’язують характерні запах і смак солоних 
рибопродуктів.  

Швидкість перебігу процесу визрівання солоної риби залежить від наявності 
достатньої кількості ферментів, що містяться в самій рибі, температури засолу, 
концентрації солі в рибі. Підвищення температури просолювання сприяє 
прискоренню процесів, що пов’язані з визріванням риби. Збільшення концентрації 
солі в рибі пригнічує активність ферментів, що беруть участь у процесі визрівання 
риби, тому процес визрівання гальмується. Для прискорення визрівання можна 
додавати до тузлуку концентрати чистих протеолітичних ферментів.  



 
 
Рис. 4 – Принципова технологічна схема сухого теплого й охолодженого 

соління оселедця 
 
 
 



 
Рис. 5 – Принципова технологічна схема сухого соління риби без 

охолоджування 
 
 
 
 
 



Сухе соління застосовується для обробки дрібної необробленої риби (кілька, 
хамса, тюлька), а також великої обробленої, шляхом перемішування риби з сіллю. 
Сухе соління без охолоджування застосовується під час обробки дрібних 
оселедця, хамси, тюльки, кільки, салаки й ін. 

Рибу і сіль ретельно перемішують і зсипають у чан. Кожний шар риби 
додатково посипають сіллю. На верхній шар риби насипають шар солі завтовшки 
1,5...2 см (близько 2% до маси риби). Витрата солі на обвалювання складає 25%, 
на пересипку шарами в чані – 3% від маси риби-сирцю. Тривалість соління не 
більше 3...4 діб. Рибу, яка висолена до заданої солоності промивають у тузлуці 
густиною 1,16 г/см3 і після стікання надлишків тузлуку прибирають у тару. 

Необхідна кількість NaCl (а) для сухого соління визначається за формулою: 
 

а = В Сср / (100 – Сср), 
 
де В – вміст води в рибі, кг; 
Сср – задана концентрація NaCl на 100 кг розчину. 
При цьому солінні з риби витягується до 40% води. За підвищеного вмісту 

NaCl знижується вихід риби, відбувається висолювання білка, що призводить до 
утворення жорсткої текстури м’яса. Дрібна риба (кілька, хамса, тюлька) з 
питомою поверхнею близько 6 см2/г здатна утримати на собі до 18 % солі, а 
велика риба з питомою поверхнею менше 1 см2/г – усього 1...3 % солі до маси 
риби. 

 
Втрати маси риби будь-якого способу оброблення під час соління 

визначають за формулою: 
 
P =100K(W + S) −W′ − S′ , 
 

де P – втрати маси риби під час соління, %; 
W – вміст води в свіжій рибі, %; 
S – вміст золи в свіжій рибі , %; 
W’ –вміст води в солоній рибі, %; 
S’ – вміст золи в солоній рибі, %; 
К– коефіцієнт, що враховує нерівномірність втрат маси різних органів і 

частин тіла риби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рис. 6 – Принципова технологічна схема приготування риби пряного 

соління 
 
 
 
 



 
Рис. 7 – Принципова технологічна схема приготування маринованого 

оселедця 
 
Вади солоної рибної продукції розподіляються на поправні та непоправні. 

До поправних вад належать: сирість, лопанець, білі плями на поверхні, початкова 
стадія скисання тузлуку, ураження плигуном. До непоправних вад відносять 
загар, затяжку, омилення, окиснення, фуксин.  

Сирість – це наявність сукровиці в зябрах або крові, що не згорнулася, 
вздовж хребтової кістки. Для смаку та запаху риби характерна сирість. Вада 
виникає внаслідок недостатнього визрівання риби під час засолу. Для 
виправлення цієї вади рибу повертають на досолювання.  



Лопанець черевця – це порушення цілісності черевця риби. Вада виникає 
через підвищену активність ферментів шлунка риби або надмірне пресування 
риби під час укладання в тару для засолу. Ваду усувають шляхом розчинення 
риби на напівфабрикати: філе солоне, стейк солоний, шматочки.  

Білі плями на поверхні. Вада виникає в разі застосування під час простого засолу 
хлориду натрію, що містить велику кількість домішок у вигляді хлоридів кальцію та 
магнію («сольовий опік м’язової тканини»). За умов маринованого засолу «білі плями 
на поверхні» являють собою нерозчинні солі молочнокислого кальцію, що 
утворюються внаслідок реакції домішкового кальцію кухонної солі та молочної 
кислоти, що накопичується під час маринування риби. За умов пряного засолу «білі 
плями на поверхні» являють собою осад вільних амінокислот, що утворюється 
внаслідок гідролізу білків. З метою запобігання виникненню вади потрібно 
налагодити вхідний контроль якості хлориду натрію, що застосовується під час 
засолу.  

Початкова стадія скисання тузлуку. Вада виникає під дією мікрофлори в 
разі проведення засолу за температури, вище ніж 15ºС. Вада характеризується 
помутнінням тузлуку, збільшенням його густини, появою кислого запаху. При 
цьому риба вкривається слизом; м’язова тканина стає слабкою та в’ялою 
(унаслідок мікробіологічного гідролізу білків). На початковій стадії скисання 
тузлуку для ліквідації вади рибу промивають у чистому насиченому розчині 
хлориду натрію та занурюють у свіжовиготовлений тузлук потрібної густини. 
Рибу, що мала таку ваду, не можна зберігати протягом тривалого часу та слід 
якнайшвидше реалізувати. З метою запобігання виникненню вади потрібно 
постійно контролювати густину тузлуку, що застосовується, та проводити засолу 
за температури не вище мінус 2ºС.  

Зараження плигуном виникає внаслідок зберігання риби сухого засолу за 
високих температур. Плигун – це личинка сирної мухи (завдовжки 10 мм, має 
білий колір та гладку поверхню тільця). З метою запобігання виникненню вади 
потрібно проводити засіл за температури не вище мінус 2ºС. Відомо, що за 
температури мінус 2ºС личинки гинуть.  

Загар належить до непоправних вад. Причина виникнення – зберігання 
слабосолоної продукції за температури вище 6ºС, що призводить до швидкого 
гідролізу білків крові риби. Вада виражається в почервонінні чи потемнінні 
м’язової тканини, що прилягає до хребтової кістки гідролізованою кров’ю. При 
цьому погіршуються смак та запах солоної рибної продукції. Сортність такої 
продукції має бути знижена залежно від ступеня пошкодження вадою.  

Затяжка полягає в погіршенні смаку та запаху риби. При цьому м’язова 
тканина стає слабкою та в’ялою (унаслідок мікробіологічного гідролізу білків). 
Причиною вади є затягнення початку терміну засолу свіжої або охолодженої 
риби. Для запобігання виникненню вади засіл потрібно проводити за температури 
не вище мінус 2ºС та якнайшвидше після вилову чи охолодження рибної 
сировини.  

Омилення полягає в появі на поверхні риби мутного нальоту слизу, що має 
неприємний запах. Омилення є наслідком життєдіяльності аеробних бактерій та 
виникає внаслідок проведення сухого засолу за температури, що вище 12ºС, або 
тривалого зберігання риби за таких температур без тузлуку. Для ліквідації вади 
рибу промивають у чистому насиченому розчині хлориду натрію та занурюють у 



свіжовиготовлений тузлук потрібної густини за температури не вище мінус 2ºС. 
Рибу, що мала таку ваду, не можна зберігати протягом тривалого часу та слід 
якнайшвидше реалізувати.  

Окиснення («іржа»). Вада полягає у виникненні на поверхні риби нальоту 
жовтого кольору або зперехід цього нальоту зі шкіри до підшкірної м’язової 
тканини. Причиною вади є автоокиснення жиру риби. Вада зустрічається в 
солоної рибної продукції, виробленої з жирних оселедців, скумбрії, лососевих. 
Причина виникнення вади – зберігання продукції за температури, що вище 12ºС, 
без тузлуку, за наявності сонячного світла, з вологістю повітря більше ніж 90%. 
Для запобігання виникненню вади потрібно засолювати та зберігати готову 
солону продукцію за температури не вище 6ºС, у тузлуку, без проникнення 
сонячного світла.  

 
5. Технологія виробництва копчених рибних товарів  
Копчення риби проводять з метою її консервування та розширення 

асортименту рибної продукції. За способом надання смаку копчення рибній 
продукції розрізняють димове та бездимне копчення (рис. 8).  

 

 
Рисунок 8 − Схема процесу копчення рибної сировини 
 
Під час димового копчення ефект досягається завдяки осіданню на поверхні 

риби коптильних компонентів та подальшому їх проникненню до м’язової 
тканини риби. Технологічний процес копчення рибної сировини димовим 
способом складається з таких операцій: розморожування; миття; 
просолювання; розміщення риби на вішалах; зрошення; підсушування; отримання 



технологічного диму; копчення; охолодження; термостатування; пакування; 
маркування; реалізація. 

Метою зрошення є максимальне зменшення концентрації солі на поверхні 
риби до початку копчення. Неналежне проведення операції зрошення призводить 
до появи сивого нальоту на поверхні готової копченої риби («сольова ропа»).  

Підсушування проводять за допомогою примусового обдування риби 
очищеним повітрям за температури (20±2)°С безпосередньо в коптильній печі. 
Мета операції – зменшення вмісту вологи на поверхні риби. Неналежне 
проведення операції підсушування збільшує термін перебігу холодного копчення, 
спричиняє зайве накопичення смол на поверхні риби та утворення надмірно 
темного кольору на поверхні виробу. 

Важливим чинником формування якості технологічого диму (з бажаним 
хімічним складом) є температура піролізу деревини, що застосовується під час 
копчення. Доведено, що найбільше фенолів, карбонільних сполук та карбонових 
кислот містить дим, що утворився під час піролізу деревини за температури 
550…650°С. Підвищення або зниження температури піролізу поза межами 
вказаного діапазону призводить до зниження концентрації фенолів, карбонільних 
сполук та карбонових кислот у димі, що утворюється.  

Після копчення рибу охолоджують та термостатують у приміщенні за 
температури (20±2)°С та відносної вологості 85% протягом 60...120 хв. Метою 
цієї операції є перерозподіл вологи між внутрішніми та зовнішніми шарами 
виробу. У разі незадовільного проведення цієї технологічної операції можлива 
поява зайвої вологи на поверхні виробу під час зберігання.  

Бездимне копчення засноване на застосуванні спеціальних коптильних 
препаратів. Нанесення такого препарату на поверхню риби здійснюється методом 
її занурювання до розчину та підв’ялюванням до потрібного вмісту вологи. 
Можливе також одночасне в’ялення риби та розпилювання розчину коптильного 
препарату в повітря в камері для в’ялення.  

Різновидом методів копчення є електрокопчення, яке застосовується як для 
димового, так і для бездимного копчення. Метод електрокопчення полягає в 
іонізації коптильного середовища (диму або аерозолю коптильного препарату) в 
електростатичному полі високого напруження. За таких умов осідання краплин та 
рідини коптильного середовища на поверхню риби відбувається значно швидше, 
що скорочує термін перебігу копчення.  

За температурними режимами проведення процесу копчення риби 
розрізняють холодне, напівгаряче та гаряче копчення.  

Під час холодного копчення температура в коптильній камері має бути в 
межах 20…32°С. Залежно від хімічного складу риби найбільша температура під 
час холодного копчення може становити 35°С. Залежно від хімічного складу 
сировини холодне копчення риби триває від 24 до 96 годин. Вміст солі у м’язовій 
тканині рибного напівфабрикату, призначеного для холодного копчення, має бути 
в межах 4,5…6,0%. За такої концентрації сіль, як консервант, забезпечує 
зберігання якості риби як під час копчення, так і в ході подальшого зберігання 
копченої продукції.  

Під час напівгарячого копчення температура в коптильній камері має бути в 
межах 40…70°С. Вміст солі у м’язовій тканині риби до початку копчення має 



становити 2,0…2,5%. Напівгаряче копчення застосовується лише для 
виробництва продукції з дрібної риби: тюльки, хамси, кільки та ін.  

Під час гарячого копчення температура в коптильній камері має бути в 
межах 90…160°С. Вміст солі у м’язовій тканині риби до початку копчення має 
становити 2,0…2,5%. Унаслідок дії високої температури під час гарячого 
копчення мають місце денатураційні зміни в білках. Результатом денатурації є 
поява специфічного смаку та запаху продукту. При цьому спостерігається 
зменшення механічної міцності тканин, що збільшує ризик можливого 
руйнування копченого виробу під час транспортування та зберігання. Тому рибу, 
особливо великих геометричних розмірів, перед копченням гарячим способом 
перев’язують шпагатом.  

Принципову технологічну схему виробництва продукції гарячого копчення 
наведено на рис. 9. 

 

 
Рис. 9 – Принципова технологічна схема гарячого копчення риби 



Формування якості копченої рибної продукції. Здатність до формування 
специфічного кольору, запаху та смаку копченої рибної продукції залежить від 
стану сировини, її фізичних, хімічних та біологічних особливостей, способу 
копчення та хімічного складу димової суміші чи коптильної рідини. Формування 
смаку, кольору та запаху є результатом взаємодії речовин, що входять до складу 
диму, і речовин самого продукту, що обробляють копченням.  

Відомо, що з 5000 компонентів технологічного диму вивчено лише 500. 
Вважається, що найбільший вплив на формування якості копчених продуктів 
мають компоненти фенольної групи, карбонільні сполуки (альдегіди, кетони), 
карбонові кислоти, похідні фурану, лактони, поліциклічні ароматичні вуглеводи, 
спирти та ефіри. При цьому професійні дегустатори пов’язують характерний смак 
та запах копченостей на 66% із наявністю фенолів, на 14% – альдегідів і кетонів, 
на 20% – карбонових кислот та інших сполук.  

Фенольні сполуки, що сприяють формуванню смаку та запаху копченої риби: 
гваякол, метилгваякол, сирингол, євгенол, крезол, ксиленол. Гваякол завжди 
наявний у копчених харчових продуктах. Тому вважається, що його концентрація 
в продукті характеризує «індекс копчення». Разом із фенолами у формуванні 
аромату копчення беруть участь фурани, лактони, мальтол, 
оксіметилциклопентанол. Карбонільні сполуки також підсилюють запах 
копченостей. Аромат копчення підсилюється за умов збільшеного вмісту вологи у 
продукті. Водночас збільшення концентрації жиру в похідній сировині приглушує 
органолептичне сприйняття аромату копчення.  

Колір копчених продуктів є результатом реакції між дегідратованими 
ефірними вуглеводами та аміногрупами білків (подібно реакції Майара). У 
формуванні кольору копченого продукту також беруть активну участь гліколевий, 
коніфероловий, сапалевий альдегіди та метилгліоксаль. Ці речовини надають 
копченому продукту помаранчевого відтінку. Забарвлення посилюється під дією 
кисню та зміщення рН продукту до лужної зони. Утворення кольору копченого 
продукту супроводжується зменшенням у його складі амінокислот (ефект 
деградації). 

Небажаним ефектом копчення риби є накопичення на поверхні шкідливих 
сполук, що мають канцерогенну дію на організм людини. До таких речовин 
належать поліциклічні ароматичні вуглеводи (ПАВ) та нітрозаміни (НА). 
Головним представником ПАВ є 3,4-бензпірен. Найбільше його накопичення 
спостерігається під час копчення риби гарячим способом. За міжнародними 
нормами вміст бензпірену в копченій рибній продукції не має перевищувати 1 
мкг/кг.  

 
Вади рибної продукції холодного копчення. Головною причиною 

виникнення таких вад є порушення технологічних режимів на різних стадіях 
виробництва продукції. Найбільш поширеними є дефекти рибних товарів 
холодного копчення, наведені нижче.  

Білобочка. Вада полягає у виникненні на поверхні риби світлих, непрокопчених 
плям, що утворюються в місцях дотику однієї тушки риби до іншої під час копчення. 
Така продукція характеризується погіршеним зовнішнім виглядом, недостатньо 
виразним запахом та смаком. Наслідком вади може стати зменшення терміну 
зберігання продукції внаслідок недостатнього впливу фенольних сполук та 



органічних кислот, що містяться в технологічному диму та мають бактерицидну дію. 
Для усунення вади рибу відправляють на докопчування. Для запобігання 
виникненню вади потрібно контролювати відстань між окремими тушками риби під 
час її розміщення на вішалах та завантаження в коптильну камеру.  

Бліда поверхня виробу. Це вада полягає в недостатній забарвленості поверхні 
виробу та утворюється внаслідок недостатньої концентрації технологічного диму 
в коптильній камері або завантаження в камеру надмірно пересушеної сировини. 
Для усунення вади рибу відправляють на докопчування.  

Надмірно темна поверхня виробу утворюється внаслідок надмірної вологості 
технологічного диму, надмірної вологості в приміщенні та камері, де проводиться 
копчення, або через завантаження в камеру надмірно вологої сировини. 
Наслідком вади може стати погіршення смаку та запаху готової продукції. Для 
запобігання виникненню вади потрібно контролювати вологість повітря на 
ділянці копчення, проводити кондиціонування технологічного диму за вологістю 
та стандартизувати процес підсушування (підв’ялювання) сировини до копчення.  

Невиразний запах копчення. Вада виникає внаслідок зменшення терміну 
копчення, порівняно з вимогами технологічного процесу. Для усунення вади рибу 
відправляють на докопчування.  

Гіркий смак виникає внаслідок копчення риби з надмірно зволоженою 
поверхнею або застосування для копчення деревини, що містить смоли (сосна, 
піхта та ін.). Для запобігання виникненню вади потрібно контролювати вологість 
риби, завантажуваної до коптильної камери. Деревину, що містить смоли, не слід 
застосовувати для копчення.  

Підвищений вміст вологи. Вада виникає внаслідок копчення риби з надмірно 
зволоженою поверхнею або застосування для копчення надмірно вологої 
деревини. Для усунення вади рибу відправляють на досушування (дов’ялювання). 
Для запобігання виникненню вади потрібно контролювати вологість риби, 
завантажуваної до коптильної камери, та деревини, що застосовується для 
копчення.  

Суха консистенція м’язової тканини виробу виникає внаслідок 
пересушування риби перед копченням і є неусувним дефектом.  

В’яла консистенція м’язової тканини, оголені реберні кістки. Вада є 
результатом надмірного перебування рибної сировини у воді після вилову або під 
час розморожування. Це неусувний дефект.  

Чорні плями смоли на поверхні копченої риби. Вада виникає внаслідок 
забруднення смолами та нагаром, що утворюються на внутрішніх стінках 
коптильної камери. Вада може бути усунена за допомогою обережного зчищення 
забруднення ножем або серветкою.  

Кислий або аміачний запах у зябрах копченої риби виникає внаслідок 
недостатньо ретельного промивання зябер у тузлуку перед копченням або у 
випадку притиснення зябрових кришок до тушки під час копчення. Для усунення 
вади потрібно видалити зябра, розкрити зяброві кришки та підсушити рибу.  

Підпарювання полягає в наявності рихлої м’язової тканини та смаку 
підпеченої риби. Вада виникає внаслідок підсушування або копчення надмірно 
вологої рибної сировини за високих (більше 30ºС) температур. Це неусувний 
дефект. Підпарена риба є нестандартною.  



Ропа – наявність сольового нальоту на поверхні копченої продукції. Вада 
виникає внаслідок неякісного проведення зрошування перед копченням, або 
внаслідок пересушування риби перед копченням, або під час неналежного 
зберігання готової продукції (у сухому приміщенні, за температури, що вище, ніж 
установлена в нормативній документації). Для усунення вади поверхню риби 
потрібно протерти спочатку серветкою, що змочена водою, а потім олією 
(дезодорованою та рафінованою).  

Пліснявіння полягає у виникненні на поверхні копченого продукту білого або 
зеленого нальоту. Вада утворюється внаслідок зберігання нефасованої копченої 
продукції в приміщенні з підвищеною вологістю. Для усунення вади поверхню 
риби потрібно протерти спочатку серветкою, що змочена в розчині солі 
концентрацією 10%, а потім направити рибу на підсушування.  

Затхлість. Вада полягає у виникненні неприємного специфічного запаху під час 
зберігання нефасованої копченої риби в погано вентильованому приміщенні з 
підвищеною вологістю. Для усунення вади потрібно направити рибу на підсушування.  

 
6. Технологія виробництва в’ялених і сушених рибних товарів  
В’ялені й сушені рибні товари – це продукти, одержані шляхом зневоднення 

риби в природних або штучних умовах. В’ялені рибні товари – це продукти з 
проміжною вологістю. Їх використовують у їжу безпосередньо, без додаткового 
зволоження. Сушена риба є напівфабрикатом для приготування різних страв. 
Вона потребує додаткового зволоження та теплової обробки.  

Отримання продуктів із проміжною вологістю (ППВ) пов’язане з процесом 
зневоднення до бажаної активності води та засноване на процесах тепло- та 
масопереносу. Тривалість процесу в’ялення залежить від структури тканини риби, 
швидкості дифузійного потоку вологи, що знаходиться в товщі риби, 
інтенсивності випаровування вологи з поверхні риби.  

Із фізичної точки зору активність води в продукті – це співвідношення тиску 
пари води над цим продуктом до тиску пари води над дистильованою водою за 
однакових температур. Відомо, що активність води в продукті залежить від 
ступеня зневоднення продукту. Водночас ступінь зневоднення залежить від стану 
клітин продукту, які діють як мембрани.  

Волога, що міститься в тканинах продукту, має різні властивості. 
Найшвидше з продукту випаровується вільна макрокапілярна волога, після неї – 
мікрокапілярна волога, пов’язана з тканиною риби капілярними силами. Такі 
капілярні сили тим більші, чим менші діаметри капілярів, що містять вологу. В 
останню чергу відбувається випаровування адсорбційної та хімічно зв’язаної 
вологи. Хімічно зв’язана волога становить 3…5% від загального вмісту вологи в 
продукті. Вона випаровується під час сушіння риби.  

З іншого боку, активність води характеризує ступінь зв’язування молекул 
води з молекулами розчиненої речовини та ступінь досяжності води для 
мікроорганізмів. Невелика активність води свідчить про її малу досяжність для 
життєдіяльності мікроорганізмів. Для кожної групи мікроорганізмів ці межі 
активності води визначені та залежать від температури зберігання продукту 
харчування, рН середовища продукту, вмісту кисню та ін. Наприклад, основні 
активні форми пліснявих грибів припиняють розмноження, якщо вологість 
продукту харчування менша ніж 15%, а бактерії – за вологості менше ніж 25%. 



Але спорові форми мікроорганізмів зберігають життєздатність за цих умов 
протягом достатньо тривалого часу та з підвищенням вологості починають 
активно розвиватися. Тому під час консервування рибної продукції методом 
сушіння вологість продукту мусить бути не вище 15%. За такого вмісту вологи 
активність води в продукті становить 0,6–0,7, що сприяє повному гальмуванню 
ферментативних мікробіологічних процесів. У світовій практиці (США, Англія, 
Японія, Німеччина, Франція та ін.) показник активності води (АВ) 
використовується як стандарт під час визначення термінів зберігання продуктів 
харчування. Характеристика способів в’ялення і сушіння риби наведена в табл. 8. 

 
Таблиця 8 – Характеристика способів в’ялення і сушіння риби 

Назва способу 
обробки 

Технологічні характеристики процесу 
Температура, 

°С 
Тривалість, діб 

Характеристика 
сировини 

В’ялення:  

У природних умовах 8–20 
1,5–2,5 Дрібна риба 
10–30 Велика риба 

У штучних умовах 15–28 
0,5–0,6 Дрібна риба 

3–10 Велика риба 
Сушіння:  
Холодне (природне та 
штучне) 

25–30 
7–15 Дрібна риба 

60–120 Велика риба 
Гаряче (природне та 
штучне) 

35–40 
4–8 Дрібна риба 

45–90 Велика риба 
Сублімаційне 45–50 0,3–0,5 Дрібна риба 

 
Загальна технологічна схема виробництва в’яленої та сушеної рибної 

продукції наведена на рис. 10. Вміст солі в рибі до початку в’ялення має 
становити 5–10%. Готовність в’яленої та сушеної риби перевіряють шляхом 
контролю вмісту солі та вологи. У в’яленій рибі: вологість 38–50%, вміст солі 12–
14%. У провісній (підв’яленій рибі): вологість 55–60%, вміст солі 5–8%. У 
сушеній рибі: вологість 10–15%, вміст солі 25–35%. 

В’ялену рибу виробляють із живої, охолодженої чи мороженої сировини. 
Живу рибу витримують протягом 6–10 годин в охолодженому приміщенні для 
видалення слизу, який промивають холодною водою. Морожену рибу 
розморожують у воді або на повітрі за температури не вище 20ºС. 

Промиту свіжу або розморожену рибу калібрують за розміром. Невелику 
рибу (вобла, в’язь, плотва, окунь, дрібна камбала, океанічна ставрида, скумбрія, 
оселедець, сардина) в’ялять цілими тушками, без розчинення. Велику рибу 
розчиняють, видаляючи зябра, нутрощі, голову. Можливе також розчинення до 
таких напівфабрикатів: пласт, боковина, спинка, черевця.  

Дрібну рибу (тюлька, кілька, мойва, корюшка та ін.) засолюють мокрим 
способом за температури не вище 15ºС впродовж 0,5–1,5 години. Засіл вважають 
завершеним, якщо вміст солі в рибі дорівнює 5%.  

 



 
Рисунок 10 − Загальна схема виробництва в’яленої та сушеної рибної 

продукції  
 
Велику рибу та напівфабрикати засолюють змішаним способом за температури 

не вище 10ºС. Засіл вважають завершеним, якщо вміст солі в рибі становить 6–9%. 
Термін просолювання залежить від виду, розміру, способу розчинення та вмісту 
жиру в рибі. Загальний термін просолювання становить 6–8 діб.  

Просолену рибу промивають у чистій воді (зрошують), щоб запобігти появі 
сольової ропи на поверхні готової в’яленої чи сушеної продукції.  

Сублімаційне висушування риби ґрунтується на перетворенні кристалів 
льоду в попередньо замороженій рибі в пароподібний стан (без утворення 
рідини). Це дозволяє добре зберегти початкові властивості сировини: хімічний 
склад, ферментативну атакованість (відносно харчових речовин), розміри риби, її 
колір, запах і смак. Для сублімаційного сушіння відбирають нежирну рибу. 
Сировину заморожують до температури мінус (20±2)ºС та висушують у 
сублімаційній сушарці за температури 0ºС. Остаточна волога видаляється з риби 
під час досушування за температур 45…50ºС.  

Формування якості в’яленої та сушеної рибної продукції. Під час в’ялення 
щільність м’язових тканин риби збільшується, що зменшує швидкість дифузії вологи 
з внутрішніх шарів м’язів до поверхні риби. Волога, що міститься в рибі, має 
неоднакові властивості. Першою випаровується вільна макрокапілярна волога із 
тканин риби (за класифікацією Ребіндера). Після цього випаровується мікрокапілярна 
волога, зв’язана з тканиною капілярними силами. Останньою випаровується 
адсорбційна волога, що хімічно зв’язана з тканиною (вміст такої вологи 3–5%).  

Унаслідок ущільнення тканин жир дифузійно розподіляється між м’язами 
риби. М’язові тканини набувають янтарного кольору та стають прозорими. 



Приємний смак та аромат в’яленої риби обумовлені синтезом смакових речовин. 
Це є наслідком взаємодії продуктів ферментативного розщеплення білків та 
ліпідів. Відбувається перерозподіл азото- та фосфоровмісних речовин: 
збільшується вміст білкового азоту та ліпідного фосфору, з’являються нові 
фракції фосфоліпідів.  

Вади в’яленої та сушеної рибної продукції  
Заголені реберні кістки. Вада є результатом надмірного перебування рибної 

сировини у воді після вилову або під час розморожування. Вада є неусувним 
дефектом.  

Аміачний запах у зябрах в’яленої та сушеної риби. Вада виникає внаслідок 
недостатньо ретельного промивання зябер у тузлуку перед в’яленням або у 
випадку притиснення зяберних кришок до тушки під час в’ялення. Для усунення 
вади потрібно видалити зябра, розкрити зяберні кришки та підсушити рибу. 

Ропа. Вада полягає в наявності сольового нальоту на поверхні в’яленої та 
сушеної продукції. Вада виникає внаслідок неякісного зрошування перед 
в’яленням.  

Пліснявіння полягає у виникненні на поверхні в’яленої та сушеної рибної 
продукції білого або зеленого нальоту. Вада виникає внаслідок зберігання 
нефасованої продукції у приміщенні з підвищеною вологістю.  

Затхлість. Вада полягає в утворенні неприємного специфічного запаху під 
час зберігання нефасованої риби в погано вентильованому приміщенні з 
підвищеною вологістю. Для усунення вади потрібно направити рибу на 
підсушування.  

 
7. Технологія виробництва рибних консервів  
Рибні консерви – це продукти з риби та з додаванням до риби іншої 

сировини, спеціально оброблені, укладені в банки, герметично закупорені та 
стерилізовані. Цей вид рибної продукції має багато переваг: зручність 
споживання, тривалий термін зберігання за температури (20±2)°С, регульовані за 
бажанням смак і склад основних харчових речовин, абсолютну мікробіологічну 
безпеку. Рибні консерви використовуються в їжу безпосередньо, без додаткової 
кулінарної обробки.  

Загальна технологічна схема виробництва натуральних рибних консервів 
включає такі операції: розморожування та сортування рибної сировини, 
підготовка рибного напівфабрикату, порціонування, теплова обробка риби 
(бланшування, обсмажування, засіл, підсушування, копчення), підготовка олії, 
соусу чи гарніру, тари та пакувальних матеріалів, фасування та заливання олією 
чи соусом, закупорювання та стерилізація за температур 108…125°С (рис. 11).  



 
Рисунок 11 − Загальна схема виробництва рибних консервів 
 
Згідно з рецептурою рибні консерви розподіляють на холодні закуски, перші 

та другі страви. Вміст рибної сировини в рибних консервах має становити не 
менше 50% маси нетто.  

Під час виготовлення консервів використовують майже всі види морської 
риби: тріску, ставриду, оселедці, скумбрію, камбалу, кільку. Асортимент 
консервів із річкової риби значно менший. На консерви переробляють форель, 
сома, вугря, щуку, товстолобика.  

На формування споживних властивостей рибних консервів впливають такі 
чинники: якість риби та іншої сировини, вид попередньої обробки риби та 
наповнювачів, рецептура, вид заливки (соус, олія, желе, бульйон). 

Можливе застосування таких видів попередньої обробки риби: бланшування, 
обсмажування, засіл, підсушування, копчення. 

Ексгаустирування – це операція з видалення повітря з банкового об’єму, що є 
незаповненим продуктами харчування. Ексгаустирування можна проводити 
тепловим та механічним способами.  

За теплового способу заповнена продуктом банка нагрівається гострою 
парою протягом 10–15 хвилин, що приводить до видалення з неї надлишків 
повітря. За механічного методу повітря з банки видаляється вакуумним насосом 
закатної машини.  

 
 
 



Асортимент рибних консервів. Згідно з рецептурою асортимент рибних 
консервів об’єднують у такі групи: натуральні, у соусах, в олії, у маринаді, у желе, 
паштети та пасти.  

Консерви натуральні виготовляють із найбільш цінних порід риби: оселедці, 
скумбрія, ставрида, осетер, лосось, горбуша, сардина тощо. Ці консерви 
розподіляють на такі групи: у власному соку, із додаванням олії, у бульйоні, у 
желе, юшки і супи. Принципову технологічну схему виробництва натуральних 
консервів надано на рис. 12. 

 
Рис. 12 – Технологічна схема виробництва натуральних консервів 
 
 
 
 



Для виготовлення консервів у власному соку використовують рибу-сирець 
або її органи (печінку). До напівфабрикатів додають 1,5–2% солі від маси риби, 
прянощі (духмяний перець, лаврове листя). Під час виробництва консервів із 
осетрових і лососевих риб прянощі не використовують. До консервів цієї 
підгрупи належать «Скумбрія атлантична натуральна», «Палтус натуральний», 
«Печінка тріски натуральна».  

Для виготовлення натуральних консервів із додаванням олії використовують 
рибу-сирець, сіль, духмяний перець, гвоздику, незначну кількість олії (одну чайну 
ложку на умовну банку). До цього виду консервів належать «Ставрида атлантична 
натуральна з додаванням олії», «Оселедець атлантичний натуральний з 
додаванням олії».  

Консерви натуральні в бульйоні виготовляють із сирої риби. Для 
приготування бульйону використовують голови, плавці, кістки, хрящі, моркву, 
петрушку, цибулю, прянощі, сіль. До цих консервів належать «Ставрида 
чорноморська в бульйоні», «Скумбрія чорноморська в бульйоні».  

Консерви в желе виготовляють із сирої, бланшованої та обсмаженої риби. 
Желе готують із концентрованого бульйону із додаванням желеутворювальних 
речовин (агару, желатину). До консервів у желе належать такі: «Вугор у желе», 
«Щука бланшована в желе».  

Консерви типу «юшка» та «суп» схожі на консерви в бульйоні. Юшку 
готують із двох, трьох і більше видів риби з додаванням цибулі, зеленої селери, 
зеленого хрону, перцю чорного і духмяного, лаврового листа, солі. До цієї 
продукції відносять «Юшку рибацьку» та «Юшку чорноморську». До складу 
супів також входять крупи, часник та інші приправи («Суп рибний 
любительський», «Суп кубанський», «Суп рибний з фрикадельками»).  

Консерви в соусах – це консерви в томатному та інших соусах: гострому, 
гірчичному, томатно-гірчичному, яблучному, білому, пікантному, майонезному. 
Напівфабрикат викладають у банки в сирому, бланшованому або смаженому 
вигляді та заливають підготовленим соусом.  

Консерви в олії. Залежно від виду попередньої теплової обробки 
напівфабрикатів ці консерви бувають із риби бланшованої, обсмаженої, копченої, 
пропеченої, підсушеної, а також із сирої. Для виробництва консервів 
використовують олію звичайну або ароматизовану: із прянощами, томатною 
пастою, коптильною рідиною. Рибу використовують у вигляді тушок, які 
викладають у банку рядами та заливають соняшниковою або гірчичною олією у 
співвідношенні 3:1. До цих консервів відносять «Камбалу обсмажену в олії», 
«Шпроти в олії», «Рибу копчену в олії».  

Консерви риборослинні виготовляють із різних видів риби, а також 
використовуючи печінку, ікру, молочко. До їх складу входять рослинні 
компоненти: крупи, бобові, гриби, овочі.  

Приготування пресервів. Пресерви – консерви, які не піддаються процесу 
теплової обробки, оскільки консервантом у них є СН3СООН (але не перешкоджає 
ферментативним реакціям) (рис. 13). Пресерви готують також з солоного 
напівфабрикату, деякі види пресервів готують з додаванням маринованих овочів і 
фруктів, вина, гірчиці, майонезу. 

 



 
Рис. 13 – Технологічна схема виробництва пресервів з риби 
 
Під час нетривалого зберігання готових консервів спостерігається 

покращення їх органолептичних властивостей, пов’язане з перерозподілом 
вологи, жиру, смакоароматичних речовин. Цей процес називається визріванням 
консервів. Залежно від виду сировини та рецептури виробу термін визрівання 
консервів триває від 0,5 до 6 місяців. Низькі температури зберігання консервів 
гальмують процес визрівання.  

 
  



ТЕХНОЛОГІЯ МАЙОНЕЗУ ТА ЯЄЧНИХ ПРОДУКТІВ 
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1. Технологія виробництва майонезу 
Майонез є найбільш розповсюдженим соусом, що промислово 

виготовляється. Його споживання досягає 3 кг на людину за рік, і ця цифра має 
тенденцію до збільшення. Майонез – це сметаноподібна емульсія типу «олія у 
воді», що готується з рафінованої олії з додаванням смакових добавок і прянощів. 
Майонез застосовується як приправа для поліпшення смаку м’ясних, рибних, 
овочевих, круп’яних і борошняних страв. 

«Майонез» – слово французького походження. У працях відомого історика-
міжнародника В.В. Похльобкіна, який присвятив понад 30 років вивченню 
національного кулінарного мистецтва народів світу, зазначено таке: «...настільки 
популярний у нас майонез без сумніву пов’язаний з ім’ям полководця 
вісімнадцятого століття, герцога Луї Крильонського, першого герцога Магона. У 
1782 році він, перебуваючи на іспанській службі, завоював у англійців столицю 
острова Мінорки місто Маон. Після битви був улаштований бенкет, де вперше 
були подані страви під соусом, зробленим із продуктів, якими славився острів – 
маслинової олії, яєць індичок і лимонного соку з додаванням червоного перцю. 
Цей соус одержав назву маонського, французькою “майонез”».  

У сучасній промисловості слова «майонез» і «провансаль» найчастіше 
використовуються як синоніми. Проте для справжнього «Провансалю» 
використвуються найсвіжіші яйця (буквально з-під курки) і прованська маслинова 
олія.  

Харчова та біологічна цінність майонезу. Залежно від складу та питомої ваги 
компонентів у рецептурі харчова і біологічна цінність майонезів може коливатися 
в досить широких межах. Інгредієнтів для приготування соусу-майонезу без 
добавок використовується не так багато. Їх перелік і можлива питома вага в 
рецептурах наведені нижче:  

 олія рафінована дезодорована (соняшникова, арахісова, маслинова, соєва, 
кукурудзяна, бавовняна) – 8...65%;  

 яєчний порошок чи сухі продукти на основі курячих яєць – 0,5...6,0%;  
 молоко коров’яче незбиране сухе та знежирене чи вершки сухі, сироватка 

молочна суха – 0,5...4,0%;  
 крохмаль кукурудзяний і картопляний – 0,2...6,0%;  
 цукор-пісок – 1...5%;  
 сіль – 0,4...2,0%;  
 гірчичний порошок – 0,5...2,5%;  
 оцтова кислота – 0,40...1,25%;  
 питна сода – 0,05...0,10%;  
 вода – 20...85%.  
Відповідно до наведеного вище складу компонентів і їхньої питомої ваги в 

рецептурі, вміст основних харчових речовин у 100 г продукту коливається в таких 



межах: білки 0,4...3,9; жири 9,0...70,0; вуглеводи 1,0...16,0; енергетична цінність 
140...690 ккал. Загальний хімічний склад майонезів наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Загальний хімічний склад майонезу 

Майонез 
Вміст, % 

вологи ліпідів 
білкових 
речовин 

вуглеводів 
мінеральних 

речовин 
Провансаль  26,0 67,0 3,0 2,6 1,4 
Український  23,3 61,0 2,1 12,0 1,6 
Прадо  50,6 35,0 2,1 11,0 1,3 
Гірчичний  39,1 45,0 3,4 11,0 1,5 
Грибний  38,1 45,0 2,0 13,5 1,4 
Атлант  26,2 67,3 3,0 2,6 1,3 
 

Білковий склад майонезів – це суміш білкових речовин, що містяться в 
рецептурних компонентах. Майонези містять повноцінні білки курячого яйця та 
молочних продуктів: овоальбумін, овокональбумін, овоглобулін, лізоцим, казеїн, 
сироваткові білки.  

З метою збагачення білкового складу в рецептури деяких майонезів додають 
концентровані білкові препарати (ізоляти соєвих білків, концентрати 
сироваткових білків − КСБ).  

Амінокислотний склад майонезу «Провансаль» наведено в табл. 2.  
 
Таблиця 2 – Амінокислотний склад майонезу «Провансаль» 

Амінокислота Вміст (г/100 г білка) 
Лізин  6,60 
Треонін  5,32 
Валін  4,88 
Метіонін  1,95 
Ізолейцин  5,05 
Лейцин  8,60 
Триптофан  1,05 
Фенілаланін  4,90 
Аспаргінова кислота  11,06 
Серин  7,35 
Гліцин  3,34 
Пролін  4,11 
Глутамінова кислота  15,99 
Аланін  5,30 
Цистин  Сліди 
Тирозин  9,13 
Гістидин  5,18 
 

Вміст у майонезах рафінованої олії сприятливо впливає на фракційний склад 
ліпідів. Основною фракцією ліпідів, що входять у майонези, є тригліцериди. 
Фракційний склад ліпідів у майонезах на основі соняшникової олії наведено в 



табл. 3. Жирнокислотний склад майонезів характеризується вмістом як 
насичених, так і поліненасичених жирних кислот. Особливо цінним є вміст 
незамінних жирних кислот, що належать до есенціальних жирних кислот (ЕЖК) – 
лінолевої, ліноленової, пальмітинової, стеаринової, олеїнової.  

 
Таблиця 3 – Фракційний склад ліпідів у майонезах (соняшникова олія) 

Фракція ліпідів Вміст, % 
Фосфоліпіди  1,9 
Холестерин  1,1 
Дігліцериди  2,9 
Вільні жирні кислоти  0,9 
Неідентифікована фракція  Сліди 
Тригліцериди  81,1 
Вуглеводи й ефіри стеринів  12,1 

 
Співвідношення жирних кислот у складі майонезів залежить від виду 

рослинної олії, використаної під час його готування. Характеристику 
жирнокислотного складу майонезів на основі рафінованої соняшникової олії 
наведена в таблиці 4.  

У складі майонезів, як правило, містяться такі вуглеводи: цукроза, лактоза, 
амілоза, амілопектин, галактоза, маноза. 

 
Таблиця 4 – Характеристика жирнокислотного складу ліпідів майонезу 

на основі рафінованої соняшникової олії 

Кислота Індекс кислоти 
Вміст, % від 

загальної кількості 
Лауринова  З(12:0) Сліди 
Тридецилова  З(13:0) 0,1 
Міристинова  З(14:0) 0,1 
Пальмітинова  З(16:0) 6,5 
Стеаринова  З(18:0) 3,1 
Сума насичених жирних кислот – 9,8%  
Пальмітинова  З(16:1) Сліди 
Олеїнова  З(18:1) 20,2 
Лінолева  З18:2) 67,4 
Ліноленова  З(18:3) 0,9 
Елеостеринова  З(18:4) 1,7 
Ейкозапентаєнова  З(20:5) Сліди 
Декозагексаєнова  З(22:6) Сліди 
Сума ненасичених жирних кислот – 90,2%  
Сума поліненасичених жирних кислот – 70%  
 

Через використання рафінованої олії для приготування майонезів вміст 
вітамінів у них невеликий. Характеристику вітамінного складу деяких майонезів 
на основі соняшникової олії наведено в табл. 5. Для підвищення харчової цінності 
майонезів до їхнього складу додають концентрати жиророзчинних вітамінів (А, D, 



Е, К, F), водно-масляні суспензії аскорбінової кислоти (вітамін С), спиртові 
екстракти зеленого чаю, водно-етанольні екстракти кори дуба, плодів 
чорноплідної горобини, трави зубрівки. Концентрації наведених добавок не 
перевищують 0,06...0,10% до маси продукту. 

 
Таблиця 5 – Вміст вітамінів і каратиноїдів у майонезах 

Майонез 
Вітамін А, 

мг/100 г 
Вітамін Е, 

мг/100 г 
Каратиноїди, 

мг/100 г 
Провансаль  0,10 2,10 0,03 
Український  0,10 2,00 0,12 
Атлант  0,90 20,90 0,18 

 
Класифікація майонезів. Залежно від вмісту жиру майонези підрозділяють 

на: висококалорійні – з вмістом жиру більше 55%, середньокалорійні – з вмістом 
жиру в межах 40–55%, низькокалорійні – з вмістом жиру менше 40%. Залежно від 
складу майонези підрозділяють на такі групи.  

Столові – до їхнього складу входить обов’язковий набір компонентів: яєчний 
порошок, сухе молоко, гірчичний порошок, цукор, сіль, оцтова кислота 
(«Аматорський», «Слов’янський»).  

Із прянощами – до їхнього складу входять перець, кмин, коріандр, гвоздика, 
мускатний горіх, олійні екстракти кропу, петрушки, селери, часнику («Вогник», 
«Весна», «Ароматний», «Салатний», «Український», «Харківський», 
«Часниковий»).  

Зі смаковими добавками – містять різні смакоароматичні добавки 
(«Лимонний», «Грибний», «Із хроном», «Гірчичний»).  

Десертні – містять різні смакоароматичні добавки із фруктовими або 
солодкими відтінками та не менше 5% цукру («Апельсиновий», «Фруктовий», 
«Насолода», «Новинка»). До складу майонезу «Новинка» входить витяжка 
волоського горіха.  

Вимоги до сировини. Головним компонентом, від якого значною мірою 
залежить якість майонезу, є олія. Для виробництва майонезу застосовується 
соняшникова, соєва, кукурудзяна, арахісова, бавовняна та маслинова олія. Уся 
олія має бути рафінованою, дезодорованою та відповідати вимогам стандартів на 
рафіновану дезодоровану олію.  

У разі застосування недостатньо дезодорованої та рафінованої олії, яка має 
кольорові та смакові відтінки, у майонезі виникають органолептичні дефекти: 
можлива поява сірого, зеленкуватого або коричневого відтінку; погіршення 
смакових якостей – відчувається смак використаної олії. Недостатньо рафінована 
олія значно швидше окиснюється, що зменшує термін зберігання майонезу.  

Залежно від рецептури майонези містять від 20 до 85% вологи. Тому дуже 
важлива якість води, яка застосовується. Вода має відповідати вимогам якості 
згідно з ДСТУ 2874.  

З метою покращення якості майонезу воду для його приготування додатково 
очищують від іонів металів, пом’якшують і дезінфікують. Підготовка води 
здійснюється шляхом прогону води крізь очищувальні колонки, які мають, 



залежно від хімічного складу води, спеціальні фільтрувальні шари та зону 
жорсткого ультрафіолетового випромінювання (бактерицидна обробка).  

Застосування води без додаткового очищення погіршує смакові якості та 
зменшує термін зберігання майонезу внаслідок прискорення окиснювальних 
процесів у жирах іонами металів. 

Інші складові компоненти за своєю якістю мають відповідати вимогам 
нормативних документів.  

До застосування придатні білкові харчові концентрати з яєць (яєчний 
порошок або сухий яєчний жовток), молока (молоко корів’яче сухе знежирене, 
концентрат сироваткових білків, одержаний способом ультрафільтрації та 
електродіалізу – КСБ-УФ/ЕД), вершків (вершки сухі), сої (білок сої ізольований 
сухий) та ін.  

Не бажано застосовувати сухі концентрати з незбираної сироватки, які 
містять, крім білків, молочний цукор – лактозу. Унаслідок низької розчинності 
лактоза здатна утворювати кристалічні агрегати, виділяючись із розчину. Це 
спричиняє погіршення консистенції майонезу («борошняна консистенція»).  

У разі застосування модифікованих крохмалів як стабілізаторів звертають 
увагу на вміст ферментів у хімічному складі іншої сировини. Деякі ферменти 
(амілази, фосфотази та ін.) здатні до розщеплення модифікованих крохмалів, що 
погіршує консистенцію майонезів під час зберігання (зниження в’язкості).  

Загальна технологічна схема виробництва майонезу складається з таких 
операцій: підготовка компонентів, приготування майонезної пасти та 
грубодисперсної емульсії, тонкодисперсне емульгування, пакування, маркування 
(рис. 1). За умови використання як стабілізатора речовини, яка не потребує 
нагрівання під час відновлення (модифікований крохмаль, камеді гуару, ксантану, 
ріжкового дерева та ін.), операції нагрівання й охолодження не потрібні.  

Підготовка компонентів. Гірчиця просівається та запарюється в баці-
запарювачі. За 24 години до початку виробництва майонезу необхідну кількість 
гірчичного порошку поміщають в емальований посуд або з нержавіючої сталі і 
заливають водою з температурою 80...100°С у співвідношенні 1:2. Суміш добре 
перемішується до однорідної консистенції із загладжуванням верхнього шару. На 
рівну поверхню суміші обережно наливають воду з температурою 100°С, 
заповнюючи посуд на висоту 4...6 см від поверхні. Місткість щільно закривають 
кришкою й залишають на добу. Перед використанням верхній шар води обережно 
зливають. Недотримання технологічних параметрів запарювання призводить до 
погіршення смаку готового майонезу, зокрема можлива поява терпкості й гіркоти.  

Сипкі компоненти майонезу (яєчний порошок, сухе молоко, сіль, цукор та 
ін.) просіваються та направляються на диспергування з наступним розчиненням. 
Метою операції просівання є видалення з компонентів механічних домішок і 
згрудкованих фракцій. Використання непросіяних компонентів може призвести 
до потрапляння в готову майонезну пасту небажаних механічних домішок і 
поломки емульгувального пристрою.  

 



 
Рисунок 1 − Технологічна схема виробництва майонезу 
 
Приготування майонезної пасти. У змішувач-пастеризатор насосом 

подається попередньо підготовлена та нагріта вода. Потім відповідно до 
рецептури завантажуються просіяні сипкі компоненти та запарена гірчиця. 
Суміші перемішуються протягом 30...35 хвилин, проціджуються та нагріваються 
до потрібних температур. При цьому відбувається пастеризація сумішей: за 
температури 80...85°С для розчину, що містить молочні продукти; за температури 
60...65°С для суміші, що містить яєчні концентрати. По закінченні пастеризації 
суміші охолоджують до 55°С. 

Під час готування сумішей звертають увагу на рівномірне диспергування та 
повне розчинення всіх компонентів: консистенція обох сумішей (яєчної та 
молочної) має бути однорідною до початку пастеризації. Неоднорідність сумішей 
призводить до погіршення органолептичних показників готового майонезу: 
неоднорідності консистенції та погіршення смаку. Після охолодження сумішей до 
55°C їх змішують та охолоджують до 20° С (майонезна паста).  

Готування грубодисперсної емульсії. Приготовлена майонезна паста насосом 
перекачується в змішувач. Сюди ж подається рафінована дезодорована олія. Після 
перемішування компонентів протягом 15–20 хвилин утворюється груба майонезна 
емульсія.  

На наступній стадії в змішувач уводиться розчин оцтової (чи іншої) кислоти. 
Оцет надає майонезу гострого смаку й аромату, запобігає розвитку бактеріальної 
флори, забезпечуючи необхідний рівень рН середовища. Перед уведенням 
розчинів кислот ретельно контролюють однорідність консистенції 
грубодисперсної емульсії, що утворилася: повний розподіл жирової фази та 
відсутність олії на поверхні. Уведення оцту в неоднорідну грубодисперсну 



емульсію призводить до зниження емульгувальної здатності білків, що містяться в 
ній. Унаслідок цього ускладнюється перебіг тонкодисперсної гомогенізації і на 
поверхні готового майонезу спостерігається «замаслення», що є дефектом за 
показником зовнішнього вигляду.  

Тонкодисперсне емульгування. Ця операція виконується методом 
гомогенізації грубодисперсної майонезної емульсії (створення однорідної суміші). 
Гомогенізація – це подрібнення жирових кульок, що зменшує їхнє відстоювання 
під час зберігання (майонез не розшаровується). У гомогенізаторі рідина з 
високою швидкістю проходить крізь вузьку щілину. При цьому внаслідок різкого 
перепаду тиску на краю щілини гомогенізатора частки жиру подрібнюються та 
рівномірно розподіляються в емульсії. Різні за жирністю типи продукту 
вимагають різного тиску під час гомогенізації суміші. Для високожирних 
майонезів оптимальним тиском є 10...15 кг/см2, а для низькожирних (салатні 
заправки) – 120–130 кг/см2. Помилка у виборі оптимального тиску гомогенізації 
призводить до одержання майонезів із занадто густою чи занадто рідкою 
консистенцією. Це погіршує зовнішній вигляд майонезу, оскільки значно 
збільшується ймовірність розшарування майонезної емульсії під час 
транспортування та зберігання.  

Фасування та маркування майонезу. Майонез пакують у скляні банки для 
консервів вагою нетто 100...250 г; пакети з полімерів вагою нетто 100...500 г; туби 
з алюмінію, покриті зсередини харчовим лаком, або туби з інших металів, 
дозволені МОЗ України за нормативно-технічною документацією, вагою нетто 
50...250 г; паперові пакети з полімерним покриттям, пакети, коробки, стаканчики з 
вітчизняних та імпортованих полімерних матеріалів, які не гірше за якістю від 
вітчизняних та дозволені для контакту з харчовими продуктами МОЗ України,  
вагою нетто 35...250 г та 251...500 г – за згодою зі споживачем. За згодою зі 
споживачем для підприємств громадського харчування, роздрібної торгівлі та 
промислової переробки майонез фасують вагою нетто від 251 г до 10 кг у скляну 
та полімерну тару згідно з нормативно-технічною документацією.  

Маркування споживчої тари проводять шляхом нанесення літографічного або 
офсетного друку на кришки банок та коробки чи іншим способом, який 
забезпечує чіткість відтворення даних, або наклеюванням етикеток із такою 
інформацією: товарний знак; підприємство-виробник та його адреса; 
найменування майонезу; дата виробництва; термін та умови зберігання; вага 
нетто; енергетична цінність 100 г майонезу, ккал; харчова цінність 100 г 
майонезу; вміст жиру в 100 г майонезу; позначка нормативно-технічної 
документації, згідно з якою зроблено майонез.  

Режими та терміни зберігання. Майонез має зберігатися у виробника та 
споживача в охолоджуваних приміщеннях за температури не нижче 0°С та не 
вище 18°С, із відносною вологостю повітря не більше 75%. Установлено такі 
терміни зберігання для майонезу, що не містить консервантів, за певних 
температур: 12...18°С  7 діб; 6...11°С  14 діб; 0...5°С  30 діб. Не допускається 
зберігання майонезу під прямим сонячним промінням.  

Відповідно до прийнятої класифікації до висококалорійних майонезів 
належать такі: «Провансаль», «Вогник», «Весна», «Діабетичний», «Ароматний», 
«Столичний», «Український» та інші з вмістом жиру не менше 55%. До 
середньокалорійних майонезів належать: «Аматорський», «Прованс», 



«Харківський», «Грибний», «Лимонний», «Із хроном», «Часниковий» та інші з 
вмістом жиру не менше 40%. Низькокалорійними майонезами є такі: «Салатний», 
«Московський», «Прадо», «Слов’янський», «Апельсиновий», «Апетитний» та 
інші з вмістом жиру менше 40%.  

Вади якості майонезу та причини їх виникнення. Під час приймання, 
транспортування та зберігання майонезу можливе виникнення деяких дефектів 
якості з різних причин.  

Замаслювання – на поверхні майонезу спостерігається незначна кількість 
краплин жиру. Причиною виникнення є недостатнє диспергування жирової фази 
під час одержання тонкодисперсної емульсії.  

Відшарування вологи – спостерігається розділення майонезу на дві фази: 
верхня фаза являє собою емульсію, нижня фаза – водна. Причинами виникнення 
вади є недостатня кількість застосованих 

стабілізаторів консистенції (загущувачів) або порушення рецептурного 
складу, пов’язане з надмірним дозуванням води чи розчину яєчно-молочної 
суміші.  

Повне відшарування – відбувається розділення майонезу на три фази: верхній 
шар – олія, середній шар – грубодисперсна емульсія, нижній шар – водна фаза. 
Причиною виникнення вади є недостатня кількість емульгатора та загусника. 
Повне відшарування може також спостерігатися в разі порушення температури 
зберігання майонезу: зберігання за температури нижче 0°С.  

Присмак олії. Причиною виникнення вади є використання для виробництві 
майонезу нерафінованої олії.  

Полинно-гіркий присмак. Причиною виникнення вади є порушення 
технологічного процесу «запарювання гірчиці»: недостатньо висока температура 
води, недостатній термін визрівання гірчичної пасти. Можливе виникнення 
полинно-гіркого смаку в майонезі через застосування гірчичного порошку, 
виготовленого із сировини, засміченої полином.  

Гірко-жировий присмак виникає через використання для виробництва 
майонезу олії, що не відповідає вимогам якості за показником «кислотне число».  

Рідка консистенція виникає з таких причин: недостатня дисперсність 
жирової фази під час утворення дрібно-дисперсної емульсії; порушення 
рецептури, пов’язані зі зменшенням вмісту олії в майонезі, недостатньою 
кількістю стабілізаторів консистенції.  

 
2. Технологія виробництва яєчних продуктів 

Харчова цінність яйцепродуктів. Яйце складається з трьох основних частин: 
білка (56–58%), жовтка (30–32%) і шкаралупи з підшкаралупною оболонкою 
(12%). Маса одного яйця може становити 45–75 г. Загальний хімічний склад яєць 
наведено в табл. 6.  

Більшість білків яєць є повноцінними. Фракційний склад протеїнів білка: 
овальбумін – 69,70%, кональбумін – 9,50%, овоглобулін – 6,70%, овомукоїд – 
12,70%, овомуцин – 1,90%, лізоцим – 3,00%, авідин – 0,05%. Жовток містить такі 
протеїни: ововітелін – 67,00%, ліветин – 24,00%, фосвітин – 9,00%. Майже всі 
ліпіди яєць містяться в жовтках. Їх фракційний склад є таким: жири – 62,30%, 
фосфоліпіди – 32,80%, стерини (холестерин) – 4,90%. 

 



Таблиця 6 – Загальний хімічний склад яєць 

Вид яєць 
Вміст харчових речовин у 100 г їстівної частини яєць, % 

волога білок жири вуглеводи зола 
Курячі  
ціле  74,0 12,7 11,5 0,7 0,8 
білок  87,9 10,6 – 0,9 0,6 
жовток  48,7 16,6 32,6 1,0 1,1 
Гусячі  
ціле  69,9 13,8 14,8 – 1,2 
білок  86,7 11,3 0,04 1,2 0,8 
жовток  43,3 18,0 36,0 1,1 1,6 
Качині  
ціле  70,5 18,0 14,5 – 1,0 
білок  86,8 13,3 0,08 1,0 0,8 
жовток  44,3 11,3 35,2 1,1 1,2 
Індичі  
ціле  73,3 13,9 11,2 – 0,9 
білок  86,5 11,5 0,03 1,3 0,7 
жовток  48,3 16,3 33,2 0,9 1,3 
Цесарчині  
ціле  73,6 14,6 10,0 – 0,9 
білок  86,6 11,6 0,03 1,3 0,8 
жовток  49,2 16,0 33,0 0,8 1,0 
Перепелячі  73,3 11,9 13,1 0,6 1,1 
 

Більшість жирних кислот у складі ліпідів яєць є насиченими та 
мононенасиченими, тому температура плавлення ліпідів яєць становить 34...39°С. 
Жирнокислотний склад ліпідів яєць залежить від кількості та якості кормів. За 
умов недостатньої кількості ліпідів у складі кормів пташині яйця містять більше 
насичених жирних кислот.  

Класифікація яєць та яєчних продуктів. Залежно від виду технологічної 
обробки яєчні продукти розподіляють на яйця натуральні, заморожені яєчні 
продукти та сухі яєчні продукти.  

За терміном зберігання яйця натуральні розподіляють на дієтичні та столові. 
Яйця є дієтичними впродовж семи діб після знесення (без урахування дня 
знесення) з масою не менше 44 г. Після семи діб зберігання яйця зараховують до 
столових. Залежно від умов та терміну зберігання столові яйця розподіляють на 
свіжі столові та холодильникові столові. Свіжі столові – яйця, що зберігаються за 
температури –1…–2°С впродовж 30 діб після дня знесення. Холодильникові 
столові – яйця, що зберігаються за температури –1…–2°С більше 30 діб після дня 
знесення.  

Промисловість виробляє заморожені та сухі яєчні продукти. До заморожених 
яєчних продуктів належать: меланж (заморожена суміш білка і жовтка), 
заморожені білок та жовток (окремо). До сухих яєчних продуктів відносять 
яєчний порошок (висушений меланж), сухі білок та жовток (окремо). Ці продукти 
більш транспортабельні та стійкі під час зберігання, ніж яйця.  



Технологічна схема виробництва яєць натуральних складається з таких 
операцій: сортування, пакування, зберігання, реалізація.  

Дієтичні яйця залежно від маси, а столові залежно від маси та якості 
розподіляють на І та ІІ категорії. Категорію яєць установлюють залежно від маси 
одного яйця, стану шкаралупи, жовтка, білка, повітряної камери. До І категорії 
відносять дієтичні яйця з масою одного яйця не менше 54 г та столові яйця з 
масою одного яйця не менше 48 г. До ІІ категорії відносять дієтичні яйця з масою 
одного яйця 44–53 г та столові яйця з масою одного яйця 43–47 г. Яйця з масою 
менше 43 г відносять до дрібних та направляють на промислову переробку.  

До реалізації не допускаються яйця з забрудненою шкаралупою. Такі яйця 
також направляють на промислову переробку.  

Сортування яєць проводять методами візуального контролю стану 
шкаралупи та овоскопування (просвічування) або за допомогою спеціальних 
яйцесортувальних машин. 

Пакування яєць здійснюється на автоматичних і напівавтоматичних лініях. 
Яйця викладають на гофровані або виштамповані кліті-вкладиші та пакують у 
картонні коробки (транспортна тара). Кількість яєць в одиниці транспортного 
пакування – 360 штук.  

Тривале зберігання яєць можливе в холодильних камерах за температури 
0±2°С та відносної вологості повітря 75…85%, у середовищі інертного чи 
вуглекислого газу та в штучних оболонках за температури 18±2°С.  

Яйця, призначені для зберігання в холодильних камерах, попередньо 
обережно охолоджують. Бажана швидкість охолодження яєць становить 1…2°С 
за годину. Охолодження закінчують після досягнення температури яєць 2°С. Під 
час зберігання ретельно контролюють середньодобові показники температури та 
відносної вологості в холодильній камері (вимірювання фіксують через кожні 12 
годин зберігання). Не допускаються різкі перепади температури та відносної 
вологості від рекомендованих норм. Такі відхилення спричиняють погіршення 
якості яєць, оскільки відбувається проникнення крізь пори шкаралупи небажаної 
мікрофлори та конденсованої на поверхні яєць вологи.  

Для штучних оболонок використовують речовини, здатні утворювати на 
поверхні яєць плівки, що не пропускають вологу та гази. Такими речовинами є 
спеціальні парафіно-каніфольні суміші та мінеральні олії. Покриття дає змогу 
уникнути під час зберігання втрати маси яєць та проникнення мікроорганізмів з 
навколишнього середовища крізь пори шкаралупи. Для нанесення штучної 
оболонки відсортовані яйця занурюють на 5–10 с у розтоплену за температури 
35…40°С парафіно-каніфольну суміш та охолоджують повітрям. Оболонки з 
мінеральної олії наносять у спеціальних машинах, де яйця занурюють у нагріту до 
100°С олію на 8–10 с. Залишки олії видаляють із поверхні яєць.  

Промислове виробництво яйцепродуктів. Для промислової переробки 
застосовують яйця курячі харчові з терміном зберігання не більше 25 діб та яйця 
холодильникові з терміном зберігання не більше 120 діб, які відповідають 
вимогам стандарту. На промислову переробку також направляють дрібні яйця з 
масою менше 43 г, забруднені яйця, яйця з пошкодженою шкарлупою без ознак 
витікання та з ознаками витікання. Яйця з ознаками витікання до початку 
промислової переробки слід зберігати не більш ніж дві доби з дня знесення. 



 
Рисунок 2 − Загальна технологічна схема виробництва меланжу та 

яєчного порошку 
 
Виробництво заморожених яєчних продуктів. Пастеризують яєчну масу на 

пластинчатому пастеризаторі протягом трьох хвилин за температури 65°С. Під 
час пастеризації частково мають місце денатураційні процеси, але в 
пастеризованій масі залишається мінімальна кількість мікроорганізмів. 
Заморожують яєчну масу розфасованою в банки з білої жерсті або коробки з 
гофрованого картону та вкладишами з полімерних матеріалів. Процес 
відбувається в морозильних камерах за температури (–23±2)°С. Продукт 
вважають замороженим за умови досягнення температури –6...–10°С у центрі 
пакувальної одиниці.  

Під час заморожування відбувається перерозподіл сухих речовин, унаслідок 
якого утворюється крупнокришталевий крижаний моноліт у центрі продукту 



(з’являється «горбок»). Відсутність «горбка» свідчить про часткове 
розморожування продукту під час зберігання. Зберігають заморожені яєчні 
продукти за температур (–20±2)°С протягом 15 місяців.  

Яєчні сухі продукти (порошки) одержують унаслідок висушування маси в 
сушарках із дисковим чи форсунковим розпилюванням або з віброкиплячим 
шаром інертного матеріалу. На якість готової продукції найбільше впливає 
температура сушіння (оптимальна Т=50°С).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


