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ВСТУП 
 

Одним з основних завдань товарознавства у системі балансу очікування 

якості і його реального наповнення, є розробка і реалізація технологій надання 

товарам нових споживних властивостей, які відповідають або попереджують 

очікування споживачів. 

Для рішення цього завдання необхідно формування нової ідеології по зміні 

структури ринку продовольчих товарів, в якій будуть враховані споживні 

переваги сучасності і майбутнього, що можливо тільки шляхом впровадження 

інноваційних розробок. 

Аналіз асортименту продуктів харчування, що пропонується населенню 

України, показує, що, не дивлячись на позитивну динаміку, їх харчова і 

біологічна цінність, в цілому, не відповідає сучасним уявленням про безпечні і 

функціональні продукти. Важливе значення в цьому мають звички і традиції 

населення, а також загальнопропонуємий асортимент товарів з низькими 

споживчими властивостями, що не сприяє оздоровленню нації. Так, стабільним 

для нашої країни є споживання продуктів, що містять велику кількість 

енергоємких речовин – холестерину та вуглеводів. В асортименті кондитерських 

виробів, домінують вироби з високим вмістом жирів і вуглеводів та майже 

відсутні низькокалорійні, збагачені біологічно активними речовинами та 

мікроелементами, продукти [1–5].  

 Мікронутрієнти відносяться до незамінних речовин їжі. Організм людини 

не синтезує мікронутрієнти і повинен отримувати їх в готовому вигляді з 

продуктами харчування. Вони необхідні для нормального здійснення обміну 

речовин, надійного забезпечення всіх життєвих функцій. Недостатнє 

надходження мікронутрієнтів в дитячому і юнацькому віці негативно 

позначається на показниках фізичного розвитку, захворюваності, успішності, 

сприяє поступовому розвитку обмінних порушень, хронічних захворювань і, 

зрештою, перешкоджає формуванню здорового покоління. Тому  ці речовини  
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повинні поступати регулярно, в повному наборі і кількостях, що відповідають 

фізіологічним потребам людини.  

Дані обстеження медичних організацій говорять про те, що одним з 

найбільш дефіцитних в харчуванні мікроелементів є залізо, а залізодефіцитні 

стани лідирують серед аліментарних розладів [6; 7] .  

Дослідження по формуванню споживних властивостей харчових продуктів, 

що містять неорганічне залізо і  гемове залізо проводилися як за кордоном так і в 

нашій країні. Слід відмітити роботи Л.Н. Шатнюк, В.Ю. Міцика, Л.В. Антіпової, 

Н.В. Тимошенко, А.М. Дорохович, Л.Ю. Арсеньевої, І.В. Леріної та інших 

науковців, якими було розроблено асортимент залізовмісних дієтичних добавок 

та харчових продуктів з їх використанням, а також доведено, що до найбільш 

дієвих способів корекції дефіциту заліза в організмі людини, слід відносити 

оптимізацію раціонів харчування з введенням в них продуктів збагачених 

гемовим залізом. Проте, до теперішнього часу питання про широкомасштабне 

виробництво товарів, збагачених гемовим залізом не вирішено [8–11]. 

Тому роботи по формуванню споживних властивостей дієтичних 

добавок, що містять гемове залізо є актуальними, а введення їх до складу 

кондитерських виробів, дозволить сформувати асортимент продуктів для 

профілактики залізодефіцитних станів серед населення. 

При проведенні роботи було використано стандартні фізико-хімічні та  

оригінальна методика оцінки інтегральної антиоксидантної активності 

дієтичних добавок, фізичні, органолептичні, біохімічні, мікробіологічні, 

клініко-лабораторні, економічні, статистичні методи та методи математичної 

обробки експерементальних даних, що виконані як за стандартними 

методиками з використанням сучасних приладів та засобів ПЕОМ. 

На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

нами сформовано та науково обгрунтовано споживні властивості дієтичних 

добавок «Калгем», «Редгем», «Фітогем», що містять гемове залізо у кількості 

0,6…0,65 г/кг, мають антиоксидантну активність 5,1…6,5·10-3 моль/100г                  

і характеризуються рядом товарознавчих властивостей протягом гарантованих 
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термінів зберігання та встановлені закономірності їх впливу на формування 

споживних властивостей кондитерських виробів – фруктово-ягідних начинок та 

солодких плиток (типу ірису). 

Гемоглобінціанідним методом за допомогою стандартного набору 

«Гемоглобін-Агат» при застосуванні спектрофотометру із використанням 

коефіцієнтів екстрінції та спеціальної програми проведено ряд досліджень по 

визначенню кількості гемового заліза та співвідношення форм гемоглобіну у 

дієтичних добавках та продуктах з їх вмістом. Це дозволило встановити, що на 

процес стабілізації форм гемоглобіну та кількість гемового заліза не впливає вид 

рослинної сировини, а впливає ступінь її подрібнення та відсотковий вміст. 

Запропоновано введення дієтичних добавок «Калгем», «Редгем», 

«Фітогем» до рецептур кондитерських виробів – фруктово-ягідних начинок та 

солодких плиток (типу ірису); визначено вплив органолептичних, фізико-

хімічних та функціональних властивостей дієтичних добавок «Калгем», 

«Редгем», «Фітогем» на формування споживних властивостей. 

У ході роботи проведено комплексну та інтегральну товарознавчу оцінку 

нових фруктово-ягідних начинок та солодких плиток (типу ірису), збагачених 

гемовим залізом, масового, лікувально-профілактичного та лікувального 

спрямування та доведено, що нові кондитерські вироби за рядом показників 

перевищують існуючі. Також встановлено, що фруктово-ягідні начинки та 

солодкі плитки (типу ірису) містять необхідну кількість гемового заліза, а 

співвідношення форм гемоглобіну близьке до оптимального, що надає 

виробам направленої антианемічної дії протягом гарантованих термів 

зберігання. 

При дослідженні антиоксидантної активності нових продуктів 

використано удосконалену методику кулонометричного титрування, що 

дозволило проводити дослідження у екстрактах дослідних речовин без 

попередньої їх фільтрації з достатньо достовірністю та значно здешевити 

установку. Обгрунтовано та запропоновано нову розмірну величину для 
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оцінки антиоксидантної активності – «Одиниця аскорбінової кислоти» – ОАК 

(моль/100 г), яка при кулонометричному титруванні кількісно характеризує 

антиоксидантну активність у перерахунку на еквівалент кількості моль 

аскорбінової кислоти та удосконалено методику для визначення цього 

показника у нефільтрованих водних екстрактах. 

Основні положення, викладені у монографії, допоможуть фахівцям 

підприємств, науковцям, аспірантам та магістрам набути знання, щодо 

визначення антиоксидантної активності за допомогою відомих та 

удосконаленої методики кулонометричного титрування та гемового заліза; 

формування споживних властивостей дієтичних добавок з вмістом гемового 

заліза та шляхів збагачення ними кондитерських виробів. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК, ЩО МІСТЯТЬ 

ЗАЛІЗО, ТА КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ЗБАГАЧЕНИХ МІКРО-      

     ТА МАКРОНУТРІЄНТАМИ 
 

У даному розділі наведено аналіз перспектив удосконалення дієтичних 

залізовмісних добавок шляхом формування їх споживних властивостей та  

обгрунтовано напрямки формування асортименту кондитерських виробів із 

підвищеними споживними властивостями, шляхом збагачення їх складу 

залізовмісними добавками та добавками рослинного походження. 
 

1.1. Характеристика асортименту дієтичних та харчових добавок,  

що містять залізо 
 

Недостатнє надходження мікронутрієнтів до організму людини негативно 

позначається на показниках фізичного розвитку, захворюваності, сприяє 

поступовому розвитку обмінних порушень, хронічних захворювань і, зрештою, 

перешкоджає формуванню здорового покоління. Одним із особливо небезпечних 

у цьому відношенні є дефіцит заліза, який спостерігається в даний час у 

70…100% вагітних жінок. За даними Всесвітньої організації охорони  здоров’я 

(ВОО) у світі 3,6 млрд людей (30% населення земної кулі) страждають на 

дефіцит  заліза, а 1,8 млрд – залізодефіцитною анемією (з них 80% вагітні жінки). 

У явній або прихованій формі цей дефіцит відмічений у половини дітей раннього 

віку і у третини зовні здорових жінок статевозрілого віку [12]. 

Залізо – це основний життєво необхідний для організму людини 

мікроелемент, що впливає на процес кровотворення [13]. Залізо, необхідне для 

синтезу гемоглобіну, доставляється ферритином і залізопротеїном, що 

знаходиться в селезінці, печінці, кістковому мозку. До складу гемоглобіну 

входить атом двовалентного заліза, який, приєднуючи кисень, перетворює 

гемоглобін на оксигемоглобін, що являє собою неміцну сполуку, яка легко 

дисоціює на гемоглобін і кисень. Дефіцит заліза може розвинутися, якщо 



 

11 

надходження цього елемента в організм буде менш ніж 1 мг на добу [5; 14–16].  

У працях ученими розраховано мінімальне, оптимальне, максимальне 

надходження заліза із раціону харчування – загального: 17мг, 20мг, 23 мг та 

гемового заліза: 2,35 мг, 3,35 мг, 4,39 мг на добу, що необхідно для забезпечення 

загальноприйнятих рівнів гемоглобіну (120, 135, 150 г/л) [9; 12; 13]. 

Наслідком зниження кількості заліза в організмі (у крові та кістковому 

мозку), при якому порушується синтез крові та залізовмісних білків, є 

залізодефіцитний стан, який  при відсутності лікування може розвинутись у 

залізодефіцитну анемію [17]. Відомо, що виникнення дефіциту заліза є 

результатом невідповідності між потребою в ньому організму і надходженням з 

їжею, а також залежить від біодоступності та втрат цього мікроелемента. 

Виходячі з цього існує два напрями подолання дефіциту заліза в харчуванні 

населення – медикаментозний та немедикаментозний, який має на увазі 

оптимізацію раціонів харчування, за рахунок розширення асортименту харчових 

продуктів, збагачених залізом шляхом введення до їх складу залізовмісних 

дієтичних добавок.  

На думку вчених, вживання їжі, яка збагачена на дієтичні добавки 

спрямованої дії, дозволяє швидко усунути дефіцит есенціальних мікронутрієнтів 

немедикаментозним шляхом та отримати підтримку функції окремих органів і 

систем організму. Це позитивно впливає на стан здоров’я та тривалість життя 

людини [18].  

В Україні потреба в дієтичних і збагачених продуктах задовольняється 

усього на 1%, у Росії на 3%, що свідчить про значний потенціал ринку в цьому 

напрямі [1; 3]. Проте спостерігаються тенденції, направлені на збільшення 

асортименту продуктів збагачених антиоксидантами, вітамінами (С, Е, РР, 

каротиноїдами, групи В), мінеральними елементами (залізом, кальцієм, йодом 

тощо) [19].  

Серед найбільш цінних та ефективних джерел заліза в органічній формі, 

виділяють телятину, телячу печінку і особливо харчову кров свійських тварин. 
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[20; 21]. Проте харчовий раціон, особливо сучасний, не може забезпечити 

людину залізом на рівні потреби в цьому металі, тому, багатьма науковцями було 

звернуто увагу на необхідність виробництва добавок збагачених залізом, що 

вводяться до складу харчових продуктів для запобігання виникнення 

захворювань на залізодефіцитну анемію [13; 22]. 

На сьогодні відома чимала кількість препаратів рекомендованих для 

усунення залізодефіцитних станів, які застосовуються з давніх часів у Росії та 

інших країнах світу [23; 24]. Особливу увагу формуванню споживних 

властивостей дієтичних добавок та препаратів, що здатні збагатити організм 

людини залізом, стали приділяти наприкінці ХХ століття на хвилі збільшення 

випадків захворювань на залізодефіцитну анемію [25; 26]. 

Низку досліджень вітчизняних та закордонних учених було спрямовано на 

виділення заліза з натурального меду та патоки [27–30], але отримані результати 

свідчили про те, що концентрування заліза із натурального меду до ефективних 

значень виводить кінцевий продукт з категорії розумної собівартості і сприяє 

утворенню нерозчинних комплексів [31].  

Проведено роботи із введення комплексу мінеральних елементів: йоду, 

кальцію, заліза в молоко і молочні продукти. У результаті вченими було 

розроблено мінералізовані та вітамінізовані напої на основі молока, які 

використовувались для профілактики захворювань щитовидної залози, 

остеопорозу, анемії [32]. Відоме застосування під час лікування залізодефіцитних 

анемій препаратів кобальту (коамідів), препаратів із тканинної плаценти – 

плацентина-3 і плазми з високою гемороетичною активністю, які відносяться до 

так званих  стимуляторів кровотворення.  

Як засіб для нормалізації кров’яної системи ряд учених рекомендують 

споживання БАД NSP: Alfalfa, що складається з люцерни польової [20]. 

З числа найменш токсичних і найбільш безпечних феропрепаратів, що 

використовуються при лікуванні анемії вчені виділяють сахарат заліза (iron 

sucrose injection, iron oxide, saccharated, ferrivenin, ferum hausmann, венофер чи 

[Na2Fe5O8(OH)·3(H2O)]n·m(C12H22O11), що являє собою коричневий порошок, 
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розчинний у воді, а фармако-токсикологічні дані сахарата заліза дозволяють 

використовувати його для отримання протианемічних добавок [23].  

Проте більшість зазначених добавок мали незначний ефект при 

застосуванні. Тому, закордонні вчені, для збільшення абсорбції заліза, 

запропонували додавати аскорбінову кислоту (у молярному відношенні до заліза 

1,6:1) до збагачених залізом (у формі сульфату) в дозі 14 мг/доб білого хліба і 

напою, що містить злакові, молоко і сою. Вчені доводили, що у разі введення 

аскорбінової кислоти, в дозі зіставної з добовим споживанням (50 міліграмів), у 

дітей 6–7 років, відбувалося більш достовірне збільшення абсорбції заліза ніж 

при додаванні аскорбінової кислоти в половинній дозі (25 міліграмів) [33; 34]. 

Були спроби при застосуванні різних препаратів заліза (сульфату заліза, 

вуглекислого заліза, амонійного цитрату заліза) додавати вітаміни групи В і 

екстракт печінки, що сприяло середньому приросту рівня гемоглобіну крові на 

1,6 мг% після трьох тижнів споживання препарату [35]. 

Учені національного комітету з фортифікації продуктів у Киргизії, 

проводили виробництво борошна, з обов'язковим збагаченням мінерально-

вітамінними добавками, до складу яких включаються вітаміни С, В1, В2, В3, 

фолієва кислота, залізо елементарне елекролітне та окис цинку [36]. 

На початок ХХ століття, для внутрішнього застосування, найширше 

використовували препарати на основі сульфату заліза (II) (блодієві пілюлі, 

настоянку яблучнокислого заліза, liquor ferri albuminati), пфейферовські пастили з 

гемоглобіну, що готувалися з бичачої крові, а для ін'єкцій застосовували 

препарати декстрану заліза (III) [23]. Вважалося, що в цьому поєднанні залізо 

володіє вищим рівнем біодоступності, порівняно з фосфатами або 

порошкоподібним залізом [19].  

Деякі вчені вважали, що альтернативою використання двовалентного 

сульфату заліза є застосування засобів, що містять залізо в тривалентній формі, 

але і цей напрям не виявив радикального покращення стану хворих на 

залізодефіцитну анемію [37; 38].  

Під час вивчення процесу засвоєння заліза з харчових продуктів, 
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збагачених сульфатом заліза, вченими було відмічено низку проблем, однією з 

яких є можливість появи (при надлишку заліза) пулу каталітично активних іонів 

металів змінної валентності, які здатні запускати вільно  радикальні реакції [59]. 

При цьому зафіксовано, що з хлібних продуктів і овочів засвоюється близько 

5…6% заліза, з продуктів тваринного походження (язик, печінка риб, яловичина) 

– 20…25%. Дослідженнями було доведено, що засвоєння заліза зростає втричі, 

коли людина споживає залізовмісні препарати та добавки разом із продуктами 

тваринного походження. Це є наслідком того, що живим організмом краще 

засвоюються лише макро- і мікроелементи органічного походження [39]. 

У журналі «Annals of Family Medicine» приведені дані про те, що внесення 

до продукту заліза у вигляді солей (неорганічних), з органолептичної точки зору, 

може спровокувати погіршення органолептичних властивостей – виникнення 

специфічного залізистого присмаку, а у пацієнтів з високим ступенем насичення 

трансферину може виникнути ризик розвитку ракових захворювань [40].  

Вчені науково-реабілітаційного центру доводили, що при споживанні 

розробленої ними харчової добавки «Мікросорб», до складу якої входило 

відновлене залізо у комплексі з гліцерофосфатом заліза та зернові висівки, 

спостерігалося покращенн показників крові людини [41], однак пізніше було 

доведено, що харчові волокна, які входили до складу добавки навпаки можуть 

погіршувати засвоєння заліза. 

Підтвердженням поганої засвоюваності неорганічного заліза був тако ж 

досвід американців у 1941 році, а пізніше і радянських учених [42–44]. При 

цьому було встановлено, що на інтенсивність всмоктування неорганічного заліза 

негативно впливають грубі волокна, що містяться в харчових продуктах, а також 

такі напої, як чай, кава, алкоголь [45], а головне – дози збагачення, що свідчить 

про погану засвоюваність неорганічного заліза [17].  

На хвилі недоліків сульфату заліза, достаньо широкого застосовування 

набули добавки з хелатною формою заліза та додатковим веденням вітаміну С, 

кальцію, фосфору, шипшини, коріння шавлію, чебрецю та коров’яка (залізо-

глюканат, добавка «Iron Chelate»), які легше засвоюються і не викликають 



 

15 

подразнення слизової шлунково-кишкового тракту, а вміст заліза сприяє 

підвищенню лікувально-профілактичних властивостей – здійснюється 

оксигенерація еритроцитів і насичення організму киснем, зменшується 

проникненість капілярів, відновлюється колаген тощо [46]. 

Деякі вчені вважали, що хлорофіл здатен чинити на кров вплив, що схожий 

із впливом гемоглобіну, а саме підвищувати рівень кисню та прискорювати 

азотовий обмін, що сприяло створенню дієтичної добавки «Рідкий хлорофіл», яку 

рекомендували споживати разом із «Iron Chelate». Препарат стимулював роботу 

мікрофлори кишечнику, дезактивував деякі канцерогени, мав бактерицидну дію, 

але значної дії у профілактиці залізодефіциту не мав [47]. 

На сьогодні вітчизняними та закордонними вченими доведено, що одним із 

найперспективніших методів є використання продуктів харчування (біодобавок, 

дієтичних добавок), що містять гемове залізо, «рідне» для нашого організму. Це 

залізо знаходиться в тій же формі, в якій воно входить до складу гемоглобіну і 

міоглобіну крові нашого тіла. Натуральна гемова форма заліза має низку переваг 

у порівнянні з неорганічною формою. Приймати добавки, що містить гемове 

залізо можна під час їжі, оскільки на відміну від солей заліза, гемова форма не 

взаємодіє з компонентами їжі (процес всмоктування відбувається без утворення 

токсичних вільних радикалів, що прискорюють процеси старіння організму). Ця 

форма сприяє засвоєнню заліза з інших продуктів [16; 17; 48–50]. 

Гемове залізо підходить для масової профілактики у дітей і дорослих, 

оскільки відсутня можливість передозування, оскільки надлишки гемового заліза 

виводяться із організму природним чином, не заподіюючи шкоди [51].  

Нові відкриття забезпечили розвиток досліджень спрямованих на 

підвищення споживних властивостей дієтичних добавок нового покоління для 

профілактики і лікування залізодефіцитних анемій серед населення. В 

профілактичних цілях використовуються, спеціально розроблені для вагітних, 

полівітамінні комплекси з гемовим залізом, які відмінно переносяться, не 

викликаючи неприємних симптомів [26, 51, 52]. 

Запропоновано препарат, отриманий шляхом культивування Saccharomyces 
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на цукровмісному виноградному сиропі з вмістом органічного двовалентного 

заліза (31…35 мгfe/л), що мало достатню біодоступність у разі залізодефіцитної 

анемії, оскільки залізо включалося в біосинтез гемоглобіну [31, 53, 54]. 

Пошук сировини для отримання гемової форми заліза показав, що значна 

його частина міститься у складі м’яса та печінці тварин, а найбільш висока 

масова частка гемового заліза в легкозасвоюваній формі (1,05 г/кг) міститься у 

харчовій крові. До того ж кров має багатий хімічний склад (табл 1.1), який 

визначається наявністю білків (альбумін, глобулін, фібриноген, гемоглобін) із 

вмістом повного спектра незамінних амінокислот (валіну, лейцину, ізолейцину, 

метіоніну, триптофану, треоніну, лізину, фенілаланіну) та є дешевою сировиною 

[55].  

Білки крові мають властивості, які дозволяють здійснювати сорбцію            

її компонентів із подальшим виділенням продукту і використанням його у 

вигляді розчину або висушеної твердої речовини. Це обумовило перспективне 

використання крові для збагачення харчових продуктів та отримання харчових 

залізовмісних добавок, що призначені для профілактики і лікування 

залізодефіцитних станів серед населення. Хоча необхідно враховувати, що 

залізовмісний комплекс – гемін, додає продуктам характерного специфічного 

присмаку і забарвлення [56–59]. 

Проте, у низці досліджень, присвячених збагаченню харчових продуктів, 

мало приділяється уваги збереженню потенціалу харчової крові, а саме 

розробкам рецептур добавок із вираженими споживними та функціонально-

технологічними властивостями, що забезпечить ефективність їх застосування як 

джерел повноцінного білка і продуктів антианемічного спрямування.  

Серед найбільш давніх і традиційних є спосіб додавання цілісної харчової 

крові та білкових збагачуючих добавок на її основі, до складу продуктів у 

ковбасному виробництві («Сальтисон червоний», «Кров'янка по-вінницьки», 

«Ковбаса бронзова»), а також м’ясних холодців, зельцу, паштетів, м’ясних 

консервів та ін. [55; 59–60].  
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Таблиця 1.1 – Хімічний склад крові забійних тварин 
 

Склад крові Масова частка в крові ВРХ, % 

Сухий залишок 19,100 

Вода 80,900 

Загальна кількість білків 17,300 

у т.ч. гемоглобін 10,300 

Цукор 0,070 

Натрій 0,370 

Калій 0,040 

Залізо 0,035 

Кальцій 0,006 

Магній 0,003 

Хлор 0,310 

Фосфор загальний 0,040 

Лецитин 0,240 

Холестерин 0,190 

Жир 0,057 
 

Також відомі способи одержання з гемоглобіну крові (водорозчинної 

форми – гематопорфірину) металевих комплексів, а саме динатрієвої солі, яку 

застосовували у якості кольороформуючого фактора при виробництві м’ясних 

виробів [61, 62]. В Японії, на основі свинячої крові, розроблена і випускається 

кров'яна ковбаса, при цьому кров, як добавка, складає 4% від решти 

інгредієнтів [57].  

Багато закордонних учених працювали над отриманням добавок на основі 

плазми крові: порошковий гемоглобін із обробленої в гомогенізаторах під тиском 

плазми крові; виготовлення паштетних консервів із плазмою крові [63; 64], 

дієтична добавка, де проводили осадження геміну з концентрату плазми крові 

після часткового ферментативного розпаду гемоглобіну в кислому середовищі 

[65]; кров’яні емульсії на основі плазми крові, обробленої в гомогенізаторі з 
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додаванням молочних білків, свинячого жиру і води; добавка з білків плазми 

крові або білків еритроцитів, якою для підвищення вмісту заліза, заміщували 

частину м'язових білків під час приготування битків з яловичого фаршу [64, 

66]; білкові гідролізати у висушеному вигляді або у вигляді коагулята 

(легкорозчинний у воді концентрат плазми крові, який містить до 90% білка 

активно вводиться до рецептури кров'яних ковбас) [56; 67].  

Застосовується функціональна біологічна добавка AP 820 Р, що 

отримується також із плазми крові центрифугуванням з подальшою 

аерозольною сушкою, яка являє собою порошок рожевого кольору, 

нейтральний на запах, і містить функціональні білки крові зі збереженням їх 

біологічної активності, проте використання високих температур руйнує гемову 

форму заліза [68]. 

Також плазма крові застосовується у Престартерних та Стартерних 

повноцінних комбікормах для підтримки організму тварин у період зростання; 

у білкових добавках для ковбас із вмістом кісткового харчового жиру та крові 

харчової стабілізованої, але вона мала обмеження у функціональних та 

біологічних властивостях [69]. Загальним недоліком цих добавок є введення 

смакових інгредієнтів для інактивації гіркуватого присмаку, що надають 

гідролізати.  

У розвиток цього напрямку вчені Агроніїтеімпекс та Воронезького 

технологічного інституту, на підставі досліджень можливості гемолізу 

клітинних оболонок еритроцитів плазми крові ВРХ (одержаної сепарацією 

свіжої стабілізованої крові), розробили «білкову композицію» з високою 

біологічною цінністю, яку рекомендували для забарвлення продуктів та для 

введення у варені ковбаси [70; 71].   

Відомі дієтичні добавки з комплексним використанням крові, а також, 

разом із кров’ю, інших цінних продуктів, серед яких можна виділити 

отримання дієтичної добавки «Біогем», який запропонувала І.Н. Луконіна, що 

містить кров ВРХ і вичавки багатих на флавоноїди темних сортів винограду 

[72], та спосіб отримання білкового продукту-напівфабрикату з крові, в який 
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для підвищення біологічної цінності додавали сухе молока, яєчний порошок і 

пшеничне борошно [73]. 

Розроблена біодобавка з гемовим залізом у формі пігулок під назвою 

«Гемактин»; в Росії виробляється біологічно активна добавка «Гемобін», що 

має протианемічні властивості та містить 0,2…0,3% заліза, яке знаходиться в 

двовалентній формі. Препарат одержували шляхом гемолізу з еритроцитарної 

маси крові свиней або ВРХ, яку виділяли і очищували за допомогою 

мембранної макро-, мікро- і ультрафільтрації з подальшим розпилювальним 

сушінням [74; 75]. 

Відомий препарат із органів тварин, що включає еритроцити крові 

0,1…10,0%; альбумін із сироватки крові: 2…1,0%; лактозу 5,0…30,0% та 

цукрозу і додається до складу  харчових продуктів [76]. 

Одержані добавки з гемовміщуючими білково-поліцукридними 

комплексами, якісні показники яких формувалися шляхом комплексної 

переробки крові, а також на основі використання крові обробленої 

карбоксиметилцелюлозою. Функціональні властивості добавок дозволяють 

застосовувати їх не тільки в ковбасній промисловості, але і при виготовленні 

хлібобулочних виробів [77].  

Як показує аналіз літературних джерел використання крові та добавок із 

неї в м’ясопродуктах зумовлено, в першу чергу, спорідненістю 

функціональних властивостей крові і товарознавчо-технологічних 

властивостей цих виробів. Проте більш широке застосування добавок, 

споживні властивості яких не обмежуються односпрямованою дією і 

дозволяють застосовування їх у різних харчових продуктах, у тому числі 

кондитерської групи. Тому особливий інтерес являють різні методи переробки 

крові, що дозволяють одержувати низку добавок із комплексом споживних 

властивостей, широко вживаних у різних галузях харчової промисловості.  

У науково-дослідному інституті фармакології м. Томськ розроблено ряд 

порошкоподібних біогенних препаратів, до складу яких входить 

недефібрильована та дефібрильована кров марала, изюбра або плямистого 
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оленя: протианемічний засіб «Пантогематоген» [78]. Засіб мав 

психостимулюючу дію і призначений для лікуванні недокрів’я і загального 

занепаду сил, після перенесених інфекційних захворювань. Недолік – 

недостатня біологічна активність із-за наявності фібрину чи високої 

температури сушіння. Інша харчова добавка на основі тих же складових була 

отримана сушінням крові у вакуумі, проте вона відрізнялась вмістом цукру та 

фруктової есенції. Препарати мали специфічний запах та присмак, проте 

рекомендувались для додавання у будь-які харчові продукти [79–81]. 

І.А. Міропольським запропоновано порошкоподібну біологічно активну 

добавку «Гемоглобін», що включає очищений гемоглобін крові великої рогатої 

худоби – 75…99% від загальної маси добавки, при цьому гемоглобін містить 

залізо в двовалентній гемовій формі (Fe2+) в кількості 0,3 ± 0,05% від маси 

гемоглобіну, що міститься в добавці, і амінокислоти гістидину в кількості 

9±2% від маси того, що міститься в добавці [82]. 

Відомі розробки добавок із використання крові та її фракцій, які 

рекомендовано для заміни частини яєчних продуктів [83].   

Випускається рідкий «Гематоген» – однорідна рідина сироподібної 

консистенції із вмістом 5,6% етилового спирту, солодка на смак (вміст цукру 

до 23%), з вираженим запахом ваніліну [84] та відомий і новий екологічно 

чистий «Гематоген» без додавання хімічних препаратів, з використанням у 

рецептурі дефібрильованих згустків крові тварин [85]. Основне їх призначення 

– покращення складу крові, профілактика і лікування залізодефіцитних станів, 

загальне укріплення організму. 

На основі харчової крові та виноградних вичавок розроблено низку 

дієтичних добавок «Вітагем», які пропонуються як залізовмісний, 

антиоксидантний препарат, що підвищує загальний тонус організму [86]. 

Відома дієтична добавка в рецептурі якої застосовується сухий харчовий 

концентрат крові забійних тварин, де гемове залізо стабілізували шляхом 

використання цукру. Проте це підвищувало калорійність добавки та 
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унеможливлювало її застосування для людей з підвищеним цукром у крові 

[87]. 

Для лікування анемії у дітей в Росії розроблено антианемічний продукт 

«Гемалад» з використанням харчової стабілізованої цільної крові, який 

підвищує у дітей концентрацію гемоглобіну на 9…11% [88]. 

Ученими Т.Л. Корчагіною, В.М. Кисельовим і Т.П. Шуховим 

запропоновано виробництво харчового напівфабрикату з цільної крові 

забійних тварин, який відрізняється підвищеним збереженням гемового заліза 

за рахунок запобігання коагуляції гемоглобіну і призначається для 

використання при виробництві кремів, глазурі, помад. При виготовленні 

напівфабрикату цільну кров змішують з цукром і водою і піддають тепловій 

обробці протягом 2–3хв. при температурі 105…110°С  [89]. 

Більшість із розглянутих добавок мали обмежені функціонально-

технологічні та фізіологічні властивості. Тому особливе значення набули 

розробки з використанням нових методів, які дозволять стабілізувати форми 

гемоглобіну (дво- і тривалентного заліза) у співвідношенні, що забезпечує 

певні функціонально-товарознавчі властивості добавки: консистенцію, смак, 

запах, вміст гемового заліза, низьку калорійність, а особливо колір, що 

свідчить про збереження форм гемоглобіну. Це, в свою чергу, сприятиме 

розширенню асортименту продуктів лікувально-профілактичного призначення 

не тільки у м'ясній промисловості, а також у борошняній та кондитерській.  

Проте, є певні труднощі під час отримання таких дієтичних добавок, 

оскільки під дією технологічних чинників у ході технологічного процесу їх 

одержання, гемове залізо, що знаходиться у складі гемоглобіну може 

вивільнятись і переходити в іонну форму. Для запобігання цьому процесу 

потрібна стабілізація гемового заліза. На базі подальших досліджень набули 

особливого науково-практичного інтересу дослідження, пов'язані зі 

стабілізацією кольору: одержані безбарвні альбумінові добавки і фарбники, а 

також білково-вуглеводні комплекси, що є пастоподібною масою шоколадного 
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кольору з вмістом білків (глобіну, казеїну, фібрину) і полісахаридів різної 

природи. Комплекси призначені для кондитерської промисловості та добре 

поєднуються з жирами, цукром, молочними і фруктовими добавками, кавою, 

какао [73; 90]. 

Значну роль у створенні дієтичних добавок нового покоління з крові 

великої рогатої худоби (ВРХ), як основного джерела гемового заліза, мають 

дослідження, виконані колективом авторів ХДУХТ [91]. 

У результаті спільних з ІПКБ і КМ АН України досліджень ученими 

були послідовно розроблені харчовий червоний барвник із модифікованої 

оксидом вуглецю крові – карбоксин та харчовий барвник у вигляді сухого 

концентрату, отриманий шляхом обробки ультразвуком та модифікацією 

окислом вуглецю крові забійних тварин та інші напівфабрикати із крові 

забійних тварин із використанням їх у громадянському харчуванні [61], що 

призначені для забарвлення ковбас, ковбасних виробів та інших харчових 

продуктів у червоні кольори; харчовий коричневий барвник із модифікованої 

крові забійних тварин (СХКК). Отриманий барвник рекомендували і для 

червоного забарвлення та збагачення легкозасвоюваним гемовим залізо 

солодких виробів на желючій основі [92].  

Наступним етапом було отримання сухого харчового концентрату на 

основі крові ВРХ зі стабілізованим гемовим залізом, який рекомендовано 

застосовувати під час виробництва солодких збивних виробів [93] та 

комплексної харчової добавки «Гемодар», що виготовлена із застосуванням 

модифікації (насичення) крові ВРХ окислом СО (утворюється стабільна 

сплука Нb2+CO) і призначена для збагачення великої кількості кондитерських 

виробів та виробів із м’яса [94].  

Вивчені матеріали, поряд з позитивним впливом на організм людини 

низки антианемічних добавок (частковий антианемічний ефект, укріплююча, 

психостимулююча, антиоксидантна дія), дозволили виявити деякі недоліки їх 

споживних властивостей, що особливо слід враховувати під час збагачення 
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залізом кондитерських виробів: наявність у технологічному процесі 

модифікації крові ВРХ окислом CО, що ускладнює технологічний процес і не 

надає, тривалої в часі стійкості двовалентному залізу (гемове залізо, що 

знаходиться у складі гемоглобіну з часом звільнюється і переходить в іонну 

форму) та введення додаткової кількості цукру, що підвищує загальну 

калорійність збагачених продуктів [90; 95]. 

У розвиток досліджень у цьому напрямі у ХДУХТ розроблено дієтичну 

добавку «Гемовітал» [49; 96], особливістю технології якої, згідно з науковою 

концепцією виробництва дієтичних добавок лікувальної та лікувально-

профілактичної дії, було введення в кров ВРХ Na-КМЦ з метою стабілізації 

гемового комплексу. Ця добавка випускається промисловістю і являє собою 

порошкоподібний продукт, що містить гемове залізо в легкозасвоюваній 

двовалентній формі в кількості 0,7...1,3 г/кг добавки. «Гемовітал» 

рекомендований МОЗ України для профілактики і лікування залізодефіцитних 

станів. Добавка має високі функціонально-технологічні та фізіологічні 

властивості і призначена для збагачення широкого спектра харчових продуктів 

гемовим залізом, що показано у працях М.І. Погожих, В.В. Євлаш, В.В. 

Віннікової та ін. [97–99].  

У дисертаційній роботі В.В. Євлаш [49] було показано можливість 

використання дрібнодисперсних рослинних порошків для стабілізації гемового 

комплексу. Проте під час перевірки можливості введення порошків до крові 

ВРХ було вивчено лише механізм сорбції гемового комплекса крові ВРХ на 

дисперсіях і не приділено увагу формуванню споживних властивостей 

дієтичних добавок із гемовим залізом та рослинною сировиною, що адаптовані 

до технології кондитерських виробів.  

Таким чином, вченими приділяється значна увага удосконаленню якості 

та споживних властивостей залізовмісних добавок, особливо із вмістом заліза 

у гемовій формі та з певними функціонально-технологічними властивостями 

(консистенцією, кольором, запахом, смаком, набуханням тощо), що 
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забезпечить введення таких добавок в широке коло продуктів харчування, у 

тому числі у кондитерські вироби. Проте на ринку відсутні дієтичні 

залізовмісні добавки, що містять гемове залізо та біологічно-активні сполуки з 

антиоксидантними властивостями. 

Оскільки дієтичні залізовмісні добавки призначені для збагачення 

продуктів харчування широкого асортименту, в тому числі кондитерських 

виробів, що містять значну кількість жиру та цукру, тому надання їм 

антиоксидантних властивостей є актуальним. 

 

1.2. Аналіз розвитку ринку кондитерських виробів, 

 збагачених мікро- та макронутрієнтами, в Україні 

 
Кондитерська галузь належить до найважливіших у харчовій 

промисловості. Обсяг виробництва кондитерської промисловості становить 

3% ВВП країни. Усього в кондитерському секторі ринку працює до 833 

підприємств, які виробляють різни види солодощів. Для 472 із них 

кондитерська галузь є основною [100]. На ринку харчових продуктів протягом 

тривалого часу простежуються дві чітких тенденції, які особливо яскраво 

виявляються по відношенню до ряду продуктів кондитерської промисловості, 

зокрема до цукристих та борошняних виробів із начинками: 

– споживач бажає купувати якісні продукти, які сприяють задоволенню 

потреб організму в необхідних інгредієнтах і є корисними для здоров’я; 

– одночасно ці продукти повинні бути приємними за органолептичними 

показниками. 

Сектор кондитерських виробів ринку поділяється на декілька 

найбільших сегментів, а саме: цукристі кондитерські вироби без вмісту какао 

(до цього сектора умовно віднесено вироби на основі фруктово-ягідної 

сировини), хлібобулочні і борошняні кондитерські вироби та шоколадні 

вироби із вмістом какао (рис. 1.1). Кожен із названих сегментів має власну 

динаміку як у грошовому, так і у натуральному вимірі. 
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борошняні 
вироби с 

начинками та 
без, 41%

карамель та 
інші цукристі 
вироби, 24%

фруктово-ягідні 
вироби, 9,50%

шоколад та 
шоколадні 

цукерки, 25%

Рисунок 1.1 – Виробництво кондитерських виробів в Україні, 2014 р. 

січень – жовтень), (%) 

Згідно з проведеним аналізам, в Україні, в цілому у 2012 році, українські 

кондитерські підприємства виробили 1108 тис. тонн продукції на суму біля 

10876,7 млн грн, а у 2013 році – близько 1192 тис. тонн продукції на суму біля 

13215 млн грн; за перші півріччя 2014 року темпи виробництва незначно впали, 

на що вплинула ситуація у країні, але були достатньо високими – біля 5300 тис. 

тонн на суму біля 6850 млн грн (у цей обсяг не включено кондитерські вироби 

нетривалого зберігання). Рост виробництва кондитерських виробів наведено на 

рис. 1.2 [101–103].  
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Рисунок 1.2 – Темпи зростання виробництва кондитерських виробів в Україні 
 

Практично всі товарні групи кондитерської промисловості розвиваються 

завдяки освоєнню виробниками нових рецептур і поліпшенню технологічного 
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обладнання [104]. Середній асортимент українських кондитерських фабрик на 

сьогоднішній час складає не менше 70 найменувань. В деяких підприємств 

асортиментний ряд нараховує більше 200 позицій і він продовжує зростати  

Стабільність української кондитерської галузі сьогодні забезпечують 

дев’ять підприємств, такі як: «Рошен», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз 

Україна», «Полтавакондитер», КФ «Світоч», «Житомирські ласощі», 

корпорація «Бісквіт шоколад» та «Черкаська БФ», які виробляють до 45% всієї 

продукції. При цьому середній асортимент українських кондитерських фабрик 

на сьогоднішній час складає не менше 70 найменувань, в деяких підприємств 

більше 200 позицій [105].  

Стосовно темпів розвитку сегментів кондитерського ринку встановлено  

незначне зниження на 6,5% виробництва кондитерських виробів із цукру, 

включаючи білий шоколад [106]; спостерігається підвищення темпів розвитку у 

1,4 рази в сегменті фруктово-ягідних упакованих кондитерських виробів із 

цукром без какао (повидло, конфітюри, мармелад, желейні цукерки, зефір, 

зацукровані горіхи і ягоди тощо) та у сегменті борошняних виробів із новими 

начинками – до 25%. У підсегменті цукристих кондитерських виробів – ірис 

запакований (фасований) і у вигляді батончиків (у т.ч. поштучний продукт) 

найбільш популярним є розмір у 50 г (точніше 41–50 г), на що вплинула 

активація в сегменті великих українських кондитерських виробників – КК 

Roshen і ВО «Бісквит-Шоколад» [107–109]. Практично всі товарні групи 

кондитерської промисловості розвиваються завдяки освоєнню виробниками 

нових рецептур і поліпшенню технологічного обладнання. 

Підприємством «Житомирські ласощі» та виробником під торговою 

маркою «CORNY» випускається продукція із пресованих злаків та їх зародків 

(наприклад батончик-мюслі), яка користується значною популярністю [110].  

На кондитерських фабриках «Конті» застосовуються технології і 

рецептури нових сортів борошняних кондитерських виробів із використанням 

солодових екстрактів, патоки-екстракту, пшеничних висівок, а також із 
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використанням ферментативних гідролізатів борошна замість цукру, що є 

натуральним, недорогим і ефективним, у фізіологічному відношенні, джерелом 

функціональних інгредієнтів [111].  

Активно розширюють асортимент збагачених виробів ЗАТ «Шполянський 

завод продтоварів» (виробництво ірисів ТМ «Жайвір», до складу яких введено 

різні вітамінні наповнювачи та добавки з кураги, ізюму, чорносливу) та ТОВ 

«Вітапак» (виробництво ірисів та цукерок «Гематовіт», які є продуктами 

дієтичного споживання за рахунок збагачення вітаміном С та залізовмісним 

альбуміном). При цьому для контролю якості на підприємствах кондитерської 

галузі перспективного розвитку набуває харчова експертиза, яка спрямована на 

розвиток єдиного завдання: розроблення нових і вдосконалення існуючих 

методів оцінки якості нової продукції [112]. 

Російськими підприємствами випускаються і імпортуються до України 

карамельні вироби збагачені вітамінно-мінеральними преміксами ЗАТ «Валетек-

продімпекс» [113]. 

Українська кондитерська продукція продовжує не тільки витісняти з 

внутрішнього ринку імпортну продукцію, але і нарощує темпи експортних 

постачань. У категорії експорту значна питома вага припадає на глазуровані 

цукерки, печиво з фруктово-ягідними начинками, карамель, менша – на 

желейні цукерки, вафлі, лимонні часточки, зефір, ірис (до 1,5%), халву і інші 

східні солодощі [107–109]. 

Останнім часом зростає сегмент дорогих виробів і виробів 

функціонального призначення. Для цього в кондитерській і хлібопекарській 

промисловості широко використовують різноманітні начинки з фруктів і ягід, 

які допомагають зробити більш яскравими і багатими органолептичні 

властивості, розширити асортиментний ряд, поліпшити естетичний вигляд 

виробу, що сприяє підвищенню попиту споживачів. Частка начинки в готовому 

здобному печиві складає 20…30%, проте її вміст іноді збільшують [114]. 

Існує тенденція щодо використання різноманітних компонентів та 
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дієтичних добавок, які збагачують продукти. При цьому враховуються 

результати масових обстежень дитячого і дорослого населення проведені 

Київським інститутом харчування, у співпраці з численними регіональними 

науковими центрами, свідчать, що в Україні до дефіцитних мікронутрієнтів 

слід віднести залізо, йод, кальцій, вітаміни С, групи В, фолієвую кислоту, 

каротиноїди і речовини, що мають антиоксидантну активність [115]. Це 

повинні враховувати виробники. 

Виробники названих вище провідних підприємств активно 

використовують різні види фруктово-ягідного повидла, джеми, конфітюри як 

для виготовлення начинок та прошарків, так і для обробки виробів. Адже саме 

завдяки додаванню до кондитерських виробів фруктово-ягідних наповнювачів 

підприємства галузі мають можливість не лише зробити свою продукцію ще 

кориснішою, а й розширити асортиментний ряд; поліпшити органолептичні 

показники і надати їй естетичних властивостей [116]. Значної уваги у 

виробників набувають начинки, до складу яких входять шматочки фруктів та 

ягід, що свідчить, для споживачів, про їх натуральність, наприклад фруктово-

ягідні наповнювачі (ФЯН) [113].  

Зазвичай у якості фруктових начинок використовують яблучне повидло, 

рідше сливове, полуничне, абрикосове, вишневее та ін. Це сприяло підвищенню 

виробництва плодово-ягідних конфітюрів, повидла, джемів, яке у 2013 році в 

порівнянні з попередніми роками зросло на 176,6 тис. кг, тобто на 22% [114; 115]. 

Проте виробники відзначають, що недоліком традиційних фруктово-ягідних 

начинок є наявність підгорання за рахунок відсутності термостабільних 

властивостей, тому більшого вживання знаходять термостабільні начинки, що 

містять вище 60%  (70…75%) і являються зовнішнім оформленням та 

наповнювачем для печива [116].  

Також на підприємствах галузі проявляється інтерес до підвищення 

функціональних властивостей фруктових начинок, збагачених додатково 

вітамінами та желюючими компонентами (Печиво фруктове «Вітамінка», 
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«Ромашка» та ін.) [117]. Для цього пропонується внесення пектинів та 

гідроколоїдів [118; 119]. Але підрахунки виробників показують, що вартість 

термостабільних начинок вища, за ціну повидла, на 50…80% і при 

виготовленні виробів дешевого цінового сегмента їх застосовувати не вигідно. 

Тому, незважаючи на незначну харчову цінність, більшість дрібних і середніх 

підприємств продовжує застосовувати під час випічки борошняних 

кондитерських і булочних виробів саме повидло (переважно на яблучній 

основі) [120]. При цьому, дешеві способи покращення структури начинок та їх 

споживних властивостей, залишаються для виробників актуальним питанням. 

Активність впровадження нових розробок підприємствами сектора (за 

розмірами підприємства) показано на рис. 1.2 [121; 122]. 
 

Рисунок 1.3 -- Відносна кількість асортименту нових кондитерських
             виробів,  впроваджених на підприємствах у 2011 р.: 
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Як видно з рисунка, багато підприємств змогли відновити асортимент 

продукції завдяки впровадженню асортименту нових продуктів, у тому числі 

функціонального призначення. Внаслідок цього, а також завдяки активній 

маркетинговій політиці, українські кондитери не тільки завоювали вітчизняний 

ринок і продовжують витісняти з нього польську й турецьку продукцію, а й 

нарощувати свої позиції на російському та інших ринках (у 2011 році за межі 
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України було експортовано 327,8 тис. тонн кондитерських виробів, що на 15,9% 

перевищує показник 2009–2010 р.) [102; 107–109]. 

Під час проведення опитування респондентів-виробників кондитерської 

галузі (згідно з даними літератури), на думку учасників опитування, сильною 

стороною вітчизняної кондитерської продукції повинна бути якість (42,9%), 

увага до оновлення асортименту (33,3%), вивчення попиту на зовнішніх ринках 

(28,6%) та вдосконалення дизайну (28,6%) [123].  

Малі та середні підприємства називають своїми конкурентними 

перевагами ціни на продукцію; якість продукції визначили своєю перевагою 

100% середніх підприємств, що не завжди є фактом. Розвиток науки та 

розробка нових функціональних виробів підштовхує підприємства галузі до 

коригування асортиментної політики, а споживачів до купівлі корисної для 

здоров'я продукції [104]. 

Аналіз показує, що можливості зростання українського кондитерського 

ринку все ще реальні, оскільки не досить розвиненим залишається преміум-

сегмент. Можна прогнозувати подальше збільшення виробництва цукристих та 

борошняних кондитерських виробів із начинками, що мають спрямовану 

фізіологічну дію, мають лікувально-профілактичні властивості, оскільки, 

детально нової, функціонально повноцінної продукції ніхто з виробників 

запропонувати не може [124]. 

Таким чином, слід зазначити, що ринок кондитерських виробів має 

потенціал для зростання, а випуск функціональних продуктів для кондитерських 

підприємств вже не є новинкою, оскільки мається досвід випуску асортименту 

збагачених виробів та виробів дієтичного призначення. Підприємства поступово 

впроваджують новітні розробки та технології кондитерських продуктів 

дієтичного та лікувально-профілактичного призначення, з введенням 

нетрадиційної сировини, збагачених на мікронутрієнти, харчові волокна, 

вітаміни тощо. Проте майже відсутні вироби, збагачені на мікроелемент – залізо. 

Це підтверджує актуальність розробки асортименту кондитерських виробів 
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оздоровчого та дієтичного призначення, у тому числі збагачених залізовмісними 

дієтичними добавками. 

 

1.3. Напрями формування асортименту кондитерських виробів  

із підвищеними споживними властивостями  

та збагачених залізовмісними добавками 

 

Процес виробництва кондитерської продукції має свою специфіку і 

включає ряд операцій, що не забезпечують збереження вітамінів та інших 

біологічно активних речовин. Додаткове введення мікронутрієнтів у різні 

кондитерські вироби допомагає встановлювати баланс між енергетичною і 

фізіологічною цінністю продукту.  

Останнім часом, в кондитерській промисловості, зросла увага до випуску 

асортименту виробів підвищеної споживної цінності. Цьому сприяє широкий 

асортимент, різноманітність смакової гамми, вміст сухих речовин та існуючий 

досвід введення різноманітних збагачуючих інгредієнтів до складу виробів цієї 

групи. Аналіз показує, що спостерігається декілька основних напрямів 

поліпшення споживних властивостей виробів кондитерської групи. 

По-перше, шляхом введення нетрадиційної сировини (злаків, фруктових 

та овочевих компонентів). Під час реалізації напряму вченими рекомендується 

використання інгредієнтів, що містять корисні для людини речовини, які 

вводяться до рецепту на заміну традиційних компонентів, що несуть зайві 

калорії. Так, до складу цукерок типу праліне («Орфей», «Лісовий дзвін», 

«Хортицькі», «Гуцулочка», «Гірська лаванда», «Ноктюрн», «Тріумф» та ін.) для 

підвищення харчової цінності вводять нетрадиційну сировину: соняшникове чи 

кукурудзяне борошно, ядра соняшника молоті, суху молочну сироватку, 

екструдовані крупи, яблучну підварку, порошок напівфабрикату з груші 

дикорослої та мушмули [125], яблучний, буряковий чи гарбузовий порошки, 

борошно соняшника, пасту з цитрусової сировини [126]. У мармелад, корпуси 
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драже «Гіпрекс», начинку для карамелі додають пюре або порошок з сушеної 

м'якоті шипшини, де міститься значна кількість вітаміну С, сік чи тонко 

подрібнену оболонку плодів обліпихи, екстракт біляплодника волоського 

горіха. Це збагачувало вироби клітковиною, пектиновими речовинами, 

вітамінами та мікроелементами, знижувало вміст цукру і собівартість цукерок 

та сприяло розширенню їх асортименту [127]. 

У США широке застосування знайшло цитрусове борошно з відходів 

виробництва фруктових соків (шкірки, вичавленої м'якоті цитрусових), яку 

змішували з борошном з кунжуту і подрібнювали, що збагачувало, жиром, 

клітковиною, вітамінами та подовжувало свіжість виробів [128].  

В Україні розроблено новий вид збагаченого крекерного печива з 

додаванням добавки з морквяного пюре; цукерки «Вогні Чернігова» і мармелад 

«Дари полів» з використанням бурякового підварива, що покращує фізико-

хімічні властивості тіста та збагачує вироби [129; 130]; карамель та пряники з 

пектиновою пастою на основі гарбуза, в яку входить комплекс пектинових 

речовин разом із природними вітамінами та дубильними речовинами, що сприяє 

збагаченню біологічно активними речовинами [131].  

У Білорусії розроблені та випускаються на морквяному сиропі цукерки 

«Поляна», «Топаз», а з морквяним соком мармелад «Сонячний». На 

Воронезькій кондитерській фабриці виробляють зефір «Здоров'я», карамель 

«Дачна», печиво «Здоров'як», вафлі «Віні Пух» із введенням збагачувачів і 

натуральних харчових фарбників на основі овочевих порошкоподібних 

напівфабрикатів із введенням вітамінів [9; 130].  

Знайшли застосування і продукти переробки морських водоростей які 

вводили у тісто та яблучні начинки на карагенані. Споживні властивості виробів 

характеризувались покращенням структури начинки, підвищеним вмістом 

каротину, аскорбінової кислоти, вітаміну В1, В12 та ніацину [132]. 

По-друге, шляхом забезпечення кращого зберігання кондитерських 

виробів при введенні в рецептуру: вологоутримувачів, антиоксидантів 
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(сироватки молочної гідролізованої), що підвищує стійкість жирів до 

окислення; пшеничних висівок оброблених у електрохімічно активованій 

(ЕХА) чи в кислій (ЕХА) воді [133]; нових жирових систем для зниження вмісту 

жиру та цукру у виробах [134; 135]; біополімерного хитинглюканового 

комплексу, який за функціональними властивостями замінює модифікований 

крохмаль; дрібнокристалічної целюлози, та мікрокристалічну целюлозу, що є 

екологічно чистим сорбентом природного походження; вторинних продуктів 

крохмале-патокового виробництва, які мають високу гідратаційну здатність і 

поліпшують роботу шлунково-кишкового тракту [136]; попередньо нагрітих 

харчових рослинних фосфоліпідів з органічним розчинником [137] тощо. 

По-третє, шляхом введення біологічно активних речовин і природних 

рослинних компонентів. Розвитку цього напряму сприяло забруднення 

навколишнього середовища, надмірне споживання синтетичних ліків, харчових 

добавок і консервантів, які сприяють пригноблюванню природно-

запрограмованих функцій захисту організму, а також дефіцит в їжі рослинних 

компонентів. Цим напрямом займаються багато вчених у профільних науково-

дослідних інститутах і на підприємствах кондитерської галузі [138–140].   

У розвиток цього напряму вченими ХДУХТ запропоновано низку 

натуральних харчових фарбників з вичавок чорноплідної горобини і чорної 

смородини з високим вмістом антоціанових фарбних речовин, вітамінів і інших 

БАВ. Хімічний склад добавок обумовлює збагачення організму вітамінами та 

речовинами-антиоксидантами [141]. 

Під час виробництва вафель «Ягідка» та виробництва таблетованих 

цукерок, у якості біологічно активної і зв'язуючої добавки використовують 

порошок та екстракт чорної смородини, насіння винограду, кореню цикорію, 

зародків пшениці, початків кукурудзи, квітів акації та підварки гарбузової, що 

забезпечує організм людини низкою біологічно активних нутрієнтів і надає 

антиоксидантні властивості [142].  

Розроблено нове покоління кондитерських виробів із підвищеною 
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біологічною та харчовою цінністю із застосуванням добавки «Кріас-1» (порошок 

з виноградних вичавок і вмістом кісточок та шкірки винограду темних сортів), 

яка надає виробам лікувально-профілактичний та протирадіаційний ефект [143; 

144]. З цією ж метою, в цукерки типу «Пташине молоко», вводять пюре 

журавлини, брусниці, обліпихи [136].  

У Московському державному університеті харчових виробництв 

запропоновано для збагачення тіста використовувати добавку на основі 

екстракту зеленого чаю, яка покращує споживні властивості, збагачує 

поліфенольними сполуками, алкалоїдом-кофеїном, амінокислотами та підвищує 

реологічні властивості [145]. 

Одним із основних джерел, що використовують для збагачення 

кондитерських виробів біологічно активними сполуками, є лікарські рослини, що 

включають плоди, ягоди, трави, їх настої і екстракти використовуються при 

виробництві цукерок, карамелі та мармеладу [146–148]. У льодяники серії 

«Тюнс» «Лісовий вітамін», карамель «Чупа-чупс мультивітамін» та інші, вводять 

мікронутрієнти рослинного походження [149], екстракти з шипшини, аіру, 

горобини, курильського чаю, червоної горобини, аіру, сироп «Таволга», 

фіофілізований порошок екстракту кореня солодки, пантгематоген разом із 

ягодами чорної смородини і горобини (драже «Пантошка», «Пантошка-Fе», 

«Пантошка-йод», «Арго-Пан») [150], що надає протизапальної, 

імуностимулюючої та радіозахисної дії. Під час виробництва драже 

використовують тонко подрібнений порошок кропиви з цукровою пудрою у 

співвідношенні 0,065:1 [151]; порошки лікарських трав альпійських лугів (трави 

материнки, листя бадану звичайного і м'яти перцевої) у кількості 0,3…0,4% і 

добавки тваринного походження у вигляді тонко подрібнених рантів і шроту 

пантів марала, вітамінно-мінеральні премікси [101]. Це поліпшує органолептичні 

властивості (смак і колір), які драже збагачують ефірними маслами і пігментами 

лікарської сировини та встановлює баланс між енергетичною і фізіологічною 

цінністю продуктів.  
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Для підвищення споживних властивостей під час приготування 

кондитерських виробів типу іриса тиражованого в композицію інгредієнтів 

запропоновано вводити женьшеневе борошно або сухий екстракт кореня 

елеутерокока, в корпус драже «Лісовичок» також вводять сухий рослинний 

екстракт у вигляді тонкодисперсного водорозчинного порошку, одержаний із 

кореня елеутерокока, листя женьшеня чи листя лимонника, що поряд із 

збагаченням моделює органолептичні показники якості [105; 118].  

У плодово-ягідні начинки на підприємстві «Корпорация Русская еда» 

вводять настоянки фітокомпозицій, де критеріями підвищення якості є 

фармакологічні характеристики лікарських трав, органолептичні властивості 

(гармонійний і збалансований смак) виробів, зручність під час введення [152]. 

Співробітниками ОНАХТ запропоновано асортимент мармеладу з 

використанням водно-спиртової настоянки фітокомпозиції з квітів календули 

лікарської, надземної частини шавлії та кореня женьшеня звичайного, що сприяє 

зміцненню імунної системи, профілактиці і лікуванню захворювань органів 

дихання. Вчені Кубанського технологічного університету рекомендують вводити 

листя кропиви, трави звіробою, деревію, ехінацеї, пустирнику, шипшини [153].   

Вчені ДонНУЕТ пропонують у якості загусника плодовий напівфабрикат 

на основі дикого кизилу з додаванням лимонної кислоти для стабілізації кольору 

та вітаміну С. Продукт характеризується підвищеним збереженням споживних 

речовин від окислювання та скупченням біологічно цінних речовин [154]. 

Тобто аналіз показує достатньо широке застосування відомих лікарських 

рослин та дикорослих рослин та ягід для збагачення кондитерських виробів 

біологічно активними компонентами, яким притаманні антиоксидантні 

властивості [155; 156]. Роширення застосування біологічно активних добавок 

рослинного походження, спонукало вчених звернути особливу увагу на методи 

визначення антиоксидантної активності (АА) речовин, серед яких 

використовують різні хімічні, електрохімічні та фізико-хімічні методи, 

найчастіше засновані на прямому або непрямому вимірюванні швидкості, або 
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повноти реакції. Виділяють три типи методів заснованих на наступних 

вимірюваннях: споживанні кисню; утворенні продуктів окислення; поглинанні 

(або зв’язуванні) вільних радикалів [156–160]. Проте у разі застосування 

більшості методів, крім потенціометричних, результат вимірювань залежить від 

чистоти дослідного екстракту, що ускладнює отримання достовірних результатів 

[161; 162].  

У подальших пошуках способів розширення ринків збуту і збільшення 

попиту, кондитерські підприємства намагаються відійти від стереотипної, 

відомої споживачам продукції шляхом розширення меж застосування 

збагачуючих інгредієнтів. Це спонукало звернути увагу на властивості начинок. 

Тому наступним – четвертим напрямом, слід виділити розширення асортименту, 

а також покращення споживних властивостей борошняних кондитерських 

виробів, при застосуванні принципово нових видів фруктово-ягідних начинок, 

що надають виробам не лише привабливого зовнішнього вигляду та низку нових 

органолептичних властивостей, а і роблять кондитерські вироби корисними для 

здоров'я. Тому з метою підвищення споживних властивостей вченими 

запропоновано до складу фруктово-ягідних начинок для борошняних виробів 

вводити збагачувальні компоненти [164]. Відомі фруктово-ягідні наповнювачі – 

добавки, які виготовляються зі свіжих і заморожених ягід та фруктів за 

спеціальною технологією, що забезпечує збереження приробних біологічно-

активних речовин й використовуються в кондитерській промисловості при 

виробництві круасанів, кексів, різноманітних тістечок [165].  

На базі типових рецептур, запропоновано профілактичний джем із 

чорноплідної горобини, до складу якого вносили полівітамінний премікс 

«Хофман ля Рош» із вмістом фізіологічно-збалансованої суміші вітамінів (С, А, 

Е, Б, В1, В2, В6, В12, ніацин, фолієва кислота, біотин) [166; 167]; яблучно-

виноградні пасти та пасти з дикорослої сировини (японської айви та бузини 

чорної) [168–169]; начинки на основі сухих напівфабрикатів, що включають 

фруктові порошки, загусники, стабілізатори (під ТМ «Білогель») [170]. Продукти 
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мали поліпшені товарознавчі властивості, за рахунок рівномірного розподілу 

вітамінів по масі продукту і можливості аналітичного контролю їх вмісту в 

готовому продукті. 

Відомі напрями розширення асортименту та поліпшення органолептичних 

показників якості консервованих наповнювачів із ягід з кріопротекторними і 

лікувально-профілактичними властивостями шляхом збагачення їх харчовими 

добавками цільового призначення [171; 172] 

 Науковцями Національного університету харчових технологій 

запропоновано начинки підвищеної харчової цінності, в які для запобігання 

міграції вологи, зміцнення структури при випіканні додавали рослинні порошки з 

вівсяної, яблучної, бурякової та ягідної клітковини [173–176]. Інші вчені для 

зміцнення структури додавали екстракт чи порошок топінамбуру [177; 178]. Це 

сприяло частковому забезпеченню організму енергією і підвищенню 

фізіологічних та лікувальних властивостей продукту.  

Проте, у низці збагачених начинок, товарознавчі властивості (смак, колір, 

збереження форми, відсутність ознак витікання та підгорання у готових виробах 

тощо) забезпечувались не в повній мірі, що обмежувало їх застосування. Це 

сприяло розвитку популярності та інтересу виробників до «термостабільних» 

начинок, що вводяться у виріб перед термообробкою, мають високу температуру 

плавлення, стійкі до механічних дій і після випічки здатні не змінювати колір, 

смак і форму, надану при відсадженні, стійкі до сінерезису та мікрофлори при 

зберіганні [179; 180]. Ряд учених присвятили свої розробки покращенню 

структурно-механічних показників начинок для кондитерських борошняних 

виробів та методам дослідження показника «термостабільності» [180–186].  

Було визначено, що для формування і збереження якісних характеристик 

начинок під час зберігання слід враховувати наступні параметри: концентрацію 

цукру в начинці (за невеликої концентрації підвищується схильність до 

сінерезису, за перебільшення може відбуватися зацукровування), в’язкість 

начинки, вміст сухих речовин, стійкість до прогоркання та зброджування при 
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зберіганні (при вмісті сухих речовин менше 0,7 вона дуже рідка, текуча, не стійка 

до дії бактерій, цвілі і дріжджів, схильна до міграції вологи в тісто) [127]. 

З метою удосконалення структурних та функціонально-технологічних 

властивостей запропоновано рецептури нових плодово-ягідних начинок на основі 

консервованих в ізотонічних сиропах дикорослих ягід, сухофруктів, 

низкоетерифікованих яблучних пектинів Classic АВ-902 і 

карбоксиметилцелюлози (КМЦ) [187], з цілими ягодами та комбінованим 

складом гелеутворювача-загусника [152]; з використанням модифікованих 

крохмалів, камеді у різному співвідношенні з патокою і пектинами [188–190]; 

карбоксиметилцелюлози у формі натрієвої солі, агару, карагінану, пектини, 

желатин. Функціональні властивості таких стабілізаторів визначаються 

специфікою рецептур та виробництва, видом використаних цукрів і кислотністю 

(pH) [119; 190–193].  

Основна частка існуючих впроваджень спрямована на однобічне 

вирішення проблеми: збереження природних властивостей сировини, надання 

структурних властивостей чи збагачення вітамінами, мікронутрієнтами, 

харчовими волокнами тощо, і майже відсутні фруктово-ягідні начинки, що мають 

комплекс структурно-механічних і лікувально-профілактичних властивостей, що 

сприяє формуванню нової системи показників якості.  

П’ятим напрямом є поліпшення споживних властивостей шляхом 

цілеспрямованого збагачення  кондитерських виробів на вітаміни та 

мінеральні елементи, зокрема залізо і надання виробам лікувально-

профілактичного призначення. Це набуває особливого значення у зв’язку з 

поширенням синдромів захворювань на залізодефіцитні анемії, особливо серед 

жінок та дітей, які є основними споживачами продукції кондитерської галузі. 

Існує практика збагачення сухих кондитерських сніданків на вітаміни, 

мінерали (кальцій і залізо), клітковиною і висівками, що дуже корисно для 

профілактики і нормалізації діяльності шлунково-кишкового тракту і, разом із 

цим підвищує поживну цінність продукту. Випущено новий вигляд здобних 
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сухарів, збагачених сірчанокислим залізом [44]. 

Ряд виробників освоїли виробництво печива з вітамінами та залізом, у 

складі якого використовувалась вітамінно-мінеральна суміш «Флагман», що 

містила вітаміни групи В, РР, Е, каротин та мікроелемент заліза [193; 194]. 

Активно використовують збагачуючі добавки під час виробництва 

продуктів харчування дитячого асортименту компанії Nestle та Nutrition&sante: 

хрусткі кукурудзяні пластівці, збагачені 8 вітамінами і залізом; печиво з 

фруктовою начинкою, збагачене вітамінами А, З, Е, В6, пантотеновою кислотою, 

мінеральними речовинами – залізом, магнієм і цинком, продукти дитячого 

харчування: «Малюк», «Малятко», «Малятко Істрінська», «Бебелак», «Бебелак-

2», «Бебелак Соя» [1; 3]. В.Н. Петровим було запропоновано желейний мармелад 

для дітей та дорослих («донорський» варіант), який збагачувався лактатом заліза 

у комплексі з сірчанокислою міддю, аскорбіновою, нікотиновою і фолієвою 

кислотами [17].  

За допомогою введення мікронутрієнтів (вітамінів групи В, кальцію і 

заліза) кондитери покращили споживні властивості печива «Ювілейне» і вафель 

«Принц» [195]. обогащение 

Співробітниками інституту харчування РАМН, при використанні наукових 

даних головного дитячого гематолога професора М.К. Соболевої, створений 

новий вітамінізований солодкий напій «Золота куля», збагачений 

легкозасвоюваною формою заліза [32; 196].  

Запропоновано асортимент цукерок, в які додавали порошкоподібну 

біологічно активну добавку «Гемоглобін» на основі очищеного гемоглобіну 

крові. Також автором запропоновано на стадії глазурування цукерок додатково 

вводити вітаміни [81; 197]. Розроблено цукерки антианемічного призначення із 

вмістом сухого ізоляту крові [82]. 

Ряд учених технологічного інституту харчової промисловості (м. Кемерово, 

м. Одеса) під час виробництва кексів та бісквітного тіста використовували цільну 

кров на заміну 10, 20, 50 мас.% яєць; відомі рецептури тортів, у яких частку яєць 
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при замісі, замінювали сухою плазмою крові, що містить 70…75% білка [44; 83]. 

Розроблено низку цукристих кондитерських виробів протианемічного 

спрямування: цукрове драже та батончики з кокосовою начинкою 

«Супергематоген», в які для збагачення залізом вводилась біологічно активна 

харчова добавка «Гемобін», що містить залізо. Ведуться роботи по збагаченню 

«Гемобіном» молочних, кисломолочних і м’ясних продуктів, а так само 

борошняних виробів. Запропоновано рецептуру печива, збагаченого 

гемоглобіном, вивчено вплив добавки на засвоюваність заліза дітьми 6–12 років, 

що вживають печива протягом 2 років [74; 75].  

Випускаються сухі сніданки «Надія» і «Бадьорість» збагачені залізом і 

кальцієм із використанням крові і кістки забійних тварин у поєднанні з 

крохмалевмісною сировиною [198]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я для збагачення солодких 

хлібобулочних виробів, цукристих виробів (типу драже) і зернових сніданків 

вітамінами і залізом пропонує «Вітамінні премікси» з додаванням рослинної 

компонени, при використанні яких вдалося уникнути проблеми пов’язаної з 

тим, що іони заліза є каталізаторами реакцій, що руйнують вітаміни Е і С [199; 

200]. 

Всім відомий асортимент лікувально-харчових гематогенів, що 

виробляються з крові ВРХ. Для дітей «Гематоген» випускається у формі 

квадратних пластинок тих, що нагадують відомі цукерки «Ірис». За 

органолептичними показниками продукт має темно-коричневий колір, солодкий 

смак і приємний запах. Маса однієї пластинки – 50 г [109]. Відомі також 

антианемічні ковбаски «Гематогенові» [201].  

Дніпропетровське підприємство ТОВ «Вітапак» поряд зі звичайним ірисом 

освоїло технологію цукерок дієтичного призначення – «Гематовіт», до складу 

яких входить харчовий альбумін та вітамін С [202]. 

Розроблено низку кондитерських продуктів із додаванням кураги, 

чорносливу, в шоколадній глазурі, які випускаються під назвою дієтичної 
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добавки, що містить залізо і входить до їх складу – «Вітагем» [86; 203]. 

Для профілактики залізодефіцитних станів Черкаською продовольчою 

компанією та підприємством ДП «ЧПК Фарма» розроблено технологію солодкої 

плитки «Козачок», однак за рахунок додаткового вмісту цукру в дієтичній 

добавці, продукт мав підвищену калорійність і не рекомендувався при 

підвищенні у крові цукру [204].  

Проведені дослідження зі збагачення кондитерських виробів і сухих 

сніданків антианемічним препаратом «Гемалад» [88], рекомендовано випуск 

кремів, глазурі, помад збагачених гемовим залізом завдяки використанню 

харчового напівфабрикату  із цільної крові забійних тварин [89].  

На основі крові ВРХ відомі технології виробництва начинок для пиріжків. 

Пиріжки разом з високою біологічною і харчовою цінністю мали досить низьку 

собівартість [205].  

Використання крові ВРХ у композиціях кондитерських виробів було 

значним кроком у забезпеченні населення продуктами, що містять природне 

гемове залізо, але слід було звернути увагу на забезпечення стабільності 

гемового комплексу крові у часі [49; 206] (стабільність співвідношення трьох- і 

двовалентного заліза), що знижувало фізіологічну цінність розроблених виробів.  

У напрямку вирішення цієї проблеми розроблено низку лікувально-

профілактичних продуктів харчування з використанням дієтичної добавки 

«Гемовітал» – хліба і пряників [207–210], які рекомендовані для профілактики 

захворювань залізодефіцитною анемією. 

Запропоновано рецептуру печива з фруктовими начинками, що містить 

дієтичну добавку «Гемовітал» [211] та асортимент кондитерської та шоколадної 

глазурі з введенням цієї добавки, що надавало продуктам лікувально-

профілактичних властивостей [212; 213].  

Таким чином, у кондитерській галузі знаходять широке застосування 

фітокомпозиції та дієтичні добавки здатні не тільки підвищити смакові 

властивості виробів, а й збагатити організм людини комплексом незамінних 
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амінокислот, харчових волокон, вітамінами, біологічно активними 

компонентами, природними антиоксидантами, мінеральними елементами, 

зокрема залізом із крові ВРХ. При цьому майже відсутні добавки для 

кондитерських виробів із вмістом стабілізованого гемового заліза, що поєднують 

антианемічні та антиоксидантні властивості рослинної сировини. Це потребує 

подальших досліджень із формування споживних властивостей кондитерських 

виробів із цього напряму. 

При збагаченні, необхідно обирати кондитерські вироби, при введені у які, 

дієтичні добавки не надто впливатимуть на товарознавчі показники якості та 

основні технологічні прийоми виробництва, і при цьому кількість їх додавання.  

Проведений аналіз дозволив обгрунтувати напрями проведення подальшої 

роботи, спрямованої на формування споживних властивостей дієтичних добавок 

з гемовим залізом та рослинною сировиною адаптованих до технології 

кондитерських виробів, наукові основи розробки яких закладено у працях         

В.В. Євлаш. 
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РОЗДІЛ 2  

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ  

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК  

НА ОСНОВІ ХАРЧОВОЇ КРОВІ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ  

 

В основу створення нових дієтичних добавок  на основі харчової крові та 

рослинної сировини покладено концепцію В.В. Євлаш, де було представлено 

можливість стабілізації два валентного гемового заліза в харчовій крові 

сорбцією різними дисперсіями, у тому числі рослинними порошками [49].  

У завдання досліджень, представлених в даному розділі, входило 

підтвердження ефективності стабілізації гемового заліза з харчової крові при 

використанні тонкодисперсних матриць рослинного походження (порошків) та 

формування споживних властивостей асортименту дієтичних добавок 

«Редгем», «Фітогем», «Калгем».  

Складено «дерево властивостей» дієтичних добавок на основі харчової 

крові та рослинної сировини (рис. 2.1), яке дозволяє встановити взаємозв’язок 

і значущість окремих показників під час формування споживних властивостей 

дієтичних добавок. 

 

2.1. Обґрунтування рецептурного складу дієтичних добавок 

 із харчової крові та рослинної сировини 

 

В якості джерела гемового заліза обрано харчову кров, крім того білки 

крові мають такі властивості, які дозволяють здійснювати сорбцію її 

компонентів із подальшим виділенням продукту і використанням його у 

вигляді розчину або висушеної твердої речовини [49; 56–58]. 

В якості рослинної сировини обрано висушені квітки календули за                

ГОСТ 6717-63, плоди шипшини за ГОСТ 1994-93 та листя кропиви за                

ГОСТ 12529-67 [214–216].  
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Рисунок 2.1 – «Дерево властивостей» дієтичних добавок із харчової крові  

та рослинної сировини 
 

Мікробіологічні показники 

Органолептичні 

Колір 

Смак, запах 

Консистенція 

Вологовміст 

Розчинний білок 

Хімічний склад 

Жири 
 

Білки 
 

Вуглеводи 

Антиоксидантна 
активність 

Фізіологічні  

Співвідношення форм 
гемоглобіну 

Вміст гемового заліза 

Фізико-хімічні  

 
Дієтичні  

добавки 

Функціональні Набухання 

Безпечність 

Розчинність 

Стабільність кольору і смаку 
під час нагрівання до 70° С 

Токсичні елементи 

Дисперсність 



 

45 

Досліджено хімічний склад обраної рослинної сировини, який наведено в 

таблиці 2.1, та проведено аналіз літературних даних стосовно вмісту вітамінів, 

мінеральних елементів та інших біологічно активних мікронутрієнтів [217–222]. 
 

Таблиця 2.1 – Хімічний склад рослинної сировини 
 

Складові, % 
Вміст у рослинній сировині 

Квіти 

календули 
Листя кропиви 

Плоди 

шипшини 

Вода 11,0 ± 0,2 11,4 ± 0,2 12,8 ± 0,3 

Вуглеводи 16,2 ± 0,5 15,1 ± 0,6 33,5 ± 1,3 

Ліпіди 5,2 ± 0,3 4,9 ± 0,2 5,5 ± 0,3 

Білки 3,02 ± 0,14 1,30 ± 0,06 3,20 ± 0,14 

Клітковина (харчові волокна) 7,2 ± 0,3 27,2 ± 1,1 17,4 ± 0,7 

Зола 5,7 ± 0,2 10,2 ± 0,3 7,4 ± 0,2 

Аскорбінова кислота, мг/100 г 16,6 ± 1,3 68,0 ± 3,0 152,0 ± 4,5 

 
Аналіз даних таблиці 2.1 свідчить, що рослинна сировина, яку обрано як 

рецептурний компонент дієтичних добавок, характеризується досить 

різноманітним хімічним складом і представлена речовинами, які визначають 

харчову та біологічну цінність, стійкі до дії температури, покращують тонус 

організму, знижують ризик розвитку багатьох захворювань, мають 

антиоксидантну активність та розповсюджені на території України [20; 222]. 

Тобто аналіз складу рослинної сировини свідчить про можливість формування 

нових споживних властивостей дієтичних добавок, в комбінаціях із 

залізовмісною сировиною. 
 

2.2. Визначення закономірностей формування якості дієтичних 

добавок під впливом параметрів технологічного процесу 
 

Згідно з даними літератури [223; 224] харчову кров стабілізували 

натрійтриполіфосфатом та проводили гемоліз еритроцитів заморожуванням-

розморожуванням. Стабілізація гемового комплексу відбувається за певною 

дисперсністю порошків, тому обрану рослинну сировину необхідно вводити в 
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харчову кров у вигляді порошків певної дисперсності d = (20…100) ×10-6 м [49]. 

Для отримання порошків обрану рослинну сировину підсушували до 

кінцевого вологовмісту 10%, що необхідно для попередження злипання часток, 

та подрібнювали на дезинтеграторі відцентрового типу з частотою обертання 

3000 об/хв, що забезпечує отримання розміру частинок рослинної сировини  

(20…100) × 10-6) протягом подрібнення 3, 5 та 7 хв [225]. Прилад та режими 

подрібнення обрано багатократними попередніми дослідженнями. 

Отримані порошки просіювали за ступенем диспергування при 

використанні сита з діаметрами отворів (0,1 × 10-3м), для видалення крупної 

фракції, та вивчали розподіл часточок за діаметром (дисперсністю) 

мікроскопічним методом (застосовували мікроскоп МБС-10 з цифровою 

камерою і окуляр-мікрометр дозволяючої здатності), в залежності від тривалості 

подрібнення. Для цього часточки розділяли на 3 фракції за характерними 

отриманими розмірами (20...30, 30...60, 60...100) × 10-6м і, за допомогою 

ідентифікації зони знімку цифрової камери мікроскопа у редакторі Fhotoshop, 

відбирали партії так, щоб основна фракція складала не менше 50% від загального 

числа часток.  

Дослідженнями встановлено, що відносна (за масою) частка відсіву 

складала менше 10% після 5 хв подрібнення для кропиви і календули та 7 хв 

подрібнення для шипшини. Виходячи з теорії диспергування [226], така частина 

відсіву може виявитися регулярною, що визначається структурно-механічними 

властивостями використаної сировини. Результати вивчення дисперсності 

подано на рис. 3.2–3.4. З рис. 3.2–3.4 видно, що для всіх дисперсних фракцій 

функція підпорядкована однаковій закономірності при подрібненні: максимум 

відносної кількості частинок зміщується ліворуч при збільшенні тривалості 

подрібнення з 3 × 60 с до 7 × 60 с відповідно.   

Це говорить про те, що відносний вміст частинок із меншим діаметром 

зростає із збільшенням тривалості подрібнення, при цьому ширина і форма 

кривих розподілу дещо відрізняється для різних зразків. 
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Так, для кропиви (рис. 2.2) 

в діапазоні від 20 до 30 х 10-6 м 

спостерігається невеликий 

локальний максимум (менше 

5% частинок), а для календули 

(рис. 2.3), особливо при часі 

подрібнення 5 × 60 с, такі 

максимуми спостерігаються в 

діапазоні від 40 до 60 × 10-6 м.  

Такий зсув функцій розподілу 

 квіток календули тонше в 

поперечному перетині, ніж 

листя кропиви, тому 

дезинтегратор меншою мірою 

може надавати руйнуючої дії на 

дані частинки за постійної 

швидкості обертання. 

Очевидно, щоб одержати 

розподіл частинок за діаметром, 

для календули, у вужчому 

 

Рисунок 2.2 – Розподіл частинок порошку 

кропиви за діаметром під час подрібнення 

протягом: 1 − 3×60 с, 2 − 5×60 с, 3 − 7×60 с 

пов'язаний із структурно-

механічними властивостями 

висушених квіток календули     

і листя кропиви. Так, пелюстки 

 

Рисунок 2.3 – Розподіл частинок порошку 

календули за діаметром під час подрібнення 

протягом: 1 − 3×60 с, 2 − 5×60 с, 3 − 7×60 с 

діапазоні, необхідно застосову-

вати більшу інтенсивність 

диспергування. 

      Шипшина має значну відмін-

ність в характері подрібнення. 
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Основним є те, що в діапазоні 

тривалості подрібнення зразків 

кропиви і календули, для 

шипшини кількість відсіву була 

досить значною.  

Як видно з рис. 2.4, при       

5 × 60 с подрібнення ширина 

функції розподілу більше, ніж   

при 7 × 60 с, а кількість часток   

Слід зазначити, що спроби збільшення вказаної тривалості (до 10 × 60 с) 

для кропиви і календули не приводили до суттєвого збільшення відносного 

вмісту дрібної фракції, а для шипшини вміст дрібної фракції збільшувався, хоча і 

спостерігалось незначне нагрівання порошку, що може вплинути на вміст в 

ньому вітаміну С. 

Отже, на підставі проведених досліджень визначено, що тривалість 

подрібнення впливає на фракційний склад порошків рослинної сировини: при 

тривалості подрібнення 5 × 60 с основний фракційний склад порошків із квітів 

календули та листя кропиви складає (20…30) × 10-6 м, а плодів шипшини – 

(40…60) × 10-6 м.  

При збільшенні тривалості подрібнення шипшини до 7 × 60 с, її 

основний фракційний склад складає (20…30) × 10-6 м. 

Наступним етапом дослідження було вивчення впливу дисперсності та 

відсоткового вмісту рослинних порошків, при введенні їх в харчову кров, на 

співвідношення форм гемоглобіну у разі нагрівання. 

 

Рисунок 2.4 – Розподіл частинок порошку 

шипшини за діаметром під час подрібнення 

протягом: 1 − 3×60 с, 2 − 5×60 с, 3 − 7×60 с 

із максимумом на функції 

розподілу в 1,5–2 рази менша,

ніж для відповідної тривалості 

подрібнення кропиви та 

календули. 
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Рослинні порошки визначеної дисперсності (для зменшення сил 

поверхневого тяжіння під час введення у рідину, порошки попередньо 

замочували у крові протягом 10 × 60 с у співвідношенні 1:0,5 вводили в 

харчову кров при перемішуванні у двох досліджуваних масових частках 2 та 

4% від маси крові (зменшення і збільшення масових часток не сприяло 

стабілізації форм гемоглобіну чи зменшувало вміст гемового заліза).  

Отриману суміш  залишали на 30…40 × 60 с при зниженні температури 

до 6…8° С, що пригнічує розвиток мікрофлори. Після чого піддавали обробці 

температурою 85 ± 2° С при нагріванні у паровому котлі за постійного 

перемішування (за тиску пару в сорочці котла 0,12 МПа) до отримання маси 

сирної консистенції (пасти) червоно-коричневого кольору. Загальна тривалість 

обробки складала 20…25 ± 1хв.  

В отриманих зразках паст вивчали форми гемоглобіну (застосовували 

метод диференціальної спектрофотометрії, використовуючи коефіцієнти 

екстрінції та спеціальну програму) та кількість гемового заліза 

(гемоглобінціанідним методом за допомогою стандартного набору 

«Гемоглобін-Агат» на спектрофотометрі СФ-46 згідно до ТУ У 15.1-01566330-

160-2004 «Гемовитал» – пищевая добавка) [227; 96]. Результати досліджень 

наведено в таблиці 2.2. 

Як видно з таблиці 2.2 у всіх дослідних зразках спостерігається 

залежність кількості гемового заліза та співвідношення форм гемоглобіну від 

дисперсності та кількості введених рослинних порошків, при цьому, вид 

рослинної сировини, взятої для досліджень, на вказані показники не впливає. 

Так в дослідних зразках, що містять 4% порошку шипшини та мають 

дисперсність (20…30) × 10-6 м кількість гемового заліза становить 0,6 г/кг, а за 

тієї ж кількості порошку шипшини, але дисперсності (40…60) × 10-6 м – 0,42 

г/кг. При вмісті 2% порошку шипшини від маси харчової крові та дисперсності 

(20…30) × 10-6 м кількість гемового заліза складала 0,45 г/кг, а за тієї ж 

кількості порошку шипшини і дисперсності (40…60) × 10-6 м – 0,35 г/кг. 
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Таблиця 2.2 – Форми гемоглобіну та кількість гемового заліза  

в дослідних зразках паст залежно від масової частки та дисперсності 

рослинних порошків 

 

Дослідні зразки паст 

Форми гемоглобіну, % 
Гемове залізо, 

г/кг (± 0,01 г/кг) 
Fe 2+ Fe 3+ 

HbO2 Hb MtHb 

4% шипшини з дисперсністю 

(20…30) × 10-6 м 

 

19 ± 1 

 

31 ± 2 

 

50 ± 3 

 

0,60 

2% шипшини з дисперсністю 

(20…30) × 10-6 м 

 

11 ± 1 

 

34 ± 2 

 

55 ± 3 

 

0,45 

4% шипшини з дисперсністю 

(40…60) × 10-6 м 

 

5 ± 0,2 

 

35 ± 2 

 

60 ± 4 

 

0,42 

2% шипшини з дисперсністю 

(40…60) × 10-6 м 

 

2 ± 0,1 

 

40 ± 3 

 

58 ± 3 

 

0,35 

4% календули з дисперсністю 

(20…30) × 10-6 м 

 

12 ± 0,2 

 

43 ± 3 

 

45 ± 3 

 

0,65 

2% календули з дисперсністю 

(20…30) × 10-6 м 

 

8 ± 0,2 

 

38 ± 2 

 

54 ± 3 

 

0,45 

4% календули з дисперсністю  

(40…60) × 10-6 м 

 

8 ± 0,2 

 

31 ± 2 

 

61 ± 4 

 

0,38 

2% календули з дисперсністю 

(40…60) × 10-6 м 

 

5 ± 0,2 

 

34 ± 2 

 

61 ± 4 

 

0,30 

4%  кропиви з дисперсністю 

(20…30) × 10-6 м 

 

22 ± 1 

 

33 ± 2 

 

45 ± 3 

 

0,60 

2% кропиви з дисперсністю 

(20…30) × 10-6 м 

 

9 ± 0,2 36 ± 2 

 

55 ± 3 

 

0,40 

4%  кропиви з дисперсністю 

(40…60) × 10-6 м 

 

7 ± 0,2 

 

36 ± 2 

 

57 ± 3 

 

0,35 

2%  кропиви з дисперсністю 

(40…60) × 10-6 м 

 

2 ± 0,1 

 

35 ± 2 

 

63 ± 4 

 

0,30 
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Стосовно співвідношення форм гемоглобіну (табл. 2.2), спостерігалася 

аналогічна тенденція. Тому для складання рецептурної суміші з максимально 

можливим вмістом гемового заліза та стабілізації гемового комплексу обрано 4% 

порошку шипшини дисперсністю (20…30) × 10-6 м. 

При вмісті у дослідних зразках 2% порошку календули чи кропиви і 

дисперсності (20…30) × 10-6 м вміст гемового заліза складав 0,45 та 0,4 г/кг 

відповідно. За тієї ж кількості порошків і дисперсності (40…60) × 10-6 м вміст 

гемового заліза зменшувався до 0,3 г/кг, як у зразках з порошком календули, так і 

у зразках з порошком кропиви. 

При цьому з таблиці 2.2 видно, що  із збільшенням дисперсності також 

збільшується вміст у пастах Fe 2+. Тому для складання рецептурної суміші обрано 

4% порошку календули та кропиви дисперсністю (20…30) × 10-6 м. 

Таким чином проведеними дослідженнями встановлено, що раціональною 

кількістю рослинних порошків є 4% порошків календули, шипшини та кропиви 

до маси харчової крові при дисперсності шипшини, календули та кропиви 

(20…30)× 10-6 м, що забезпечує раціональне співвідношення форм гемоглобіну 

та максимальну кількість гемового заліза у пастах. 

Для отримання продукту тривалого зберігання та прийнятної форми 

введення в продукти харчування пасти висушували до вологовмісту 6 ± 1 %. Для 

цього використовували ЗТП-сушарку, як таку, що мінімально впливає на вихідну 

харчову та біологічну цінність [49, 228].  

Сушіння паст здійснювали за температури 75° С протягом 90 × 60 с. 

Такий режим забезпечує максимальне збереження форм гемоглобіну та 

кількість гемового заліза [49]. Висушені дієтичні добавки являли собою щільні 

гранули невеликого розміру коричневого кольору з червоним.  

Оскільки, отримана дієтична добавка у подальшому має за мету 

використання для збагачення кондитерських виробів, слід надати їй 

сприятливої для введення у продукт форми. Як правило дієтичні добавки 
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вводять до рецептури у вигляді дрібнодисперсних порошків для досягнення 

більш рівномірного розподілу її у продукті.  

Для одержання порошків сушені пасти подрібнювали на кульовому млині. 

Дисперсність контролювали методом мікроскопії. Завершення подрібнення 

визначали при отриманні порошків дисперсністю d = (20…30) × 10-6 м у основній 

фракції (за такого ступеню подрібнення досягається перехід порогу смакової 

чутливості). По закінченні подрібнення порошки поміщали у пакети, які 

герметично зварювали без доступу кисню повітря. Визначення розміру часточок 

проводили аналогічно, попередньо поміщаючи порошок в 96% спирт [74].  

У отриманих нових порошкоподібних дієтичних добавках вивчено 

кількість гемового заліза та співвідношення форм гемоглобіну, як показники, що 

характеризують основні їх споживні властивості. Результати досліджень 

наведено у таблиці 2.3. 

 
Таблиця 2.3 – Форми гемоглобіну та кількість гемового заліза  

в порошках нових дієтичних добавок 

Зразок добавок із порошком 

Форми гемоглобіну, % 
Гемове залізо, 

г/кг 

(± 0,01 г/кг) 

Fe 2+ Fe 3+ 

HbO2 Hb MtHb 

Шипшини «Редгем» 5 ± 0,5 45 ± 2 50± 3 0,6 

Календули «Калгем» 4 ± 0,4 49 ± 4 47 ± 4 0,65 

Кропиви «Фітогем» 8 ± 1 41 ± 4 51 ± 4 0,6 

 
Як видно з таблиці 2.3, кількість гемового заліза в порошках нових 

дієтичних добавок з шипшиною та кропивою складає 0,6, а з календулою –         

0,65 г/кг, що співпадає із кількістю до сушіння та подрібнення і характеризує 

стабільність показника. 

Форми гемоглобіну у всіх порошках дієтичних добавок залишилися 

наближеними до таких в пастах, проте відбувся перерозподіл за рахунок 
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зменшення частки HbO2, яка перейшла в Hb форму і частково в MtHb, що не 

вплинуло на кінцеве співвідношення дво- та тривалентного заліза в порошках. Це 

свідчить про мінімальний вплив обраних способів сушіння та подрібнення на 

форми гемоглобіну та кількість гемового заліза у нових дієтичних добавках. 

Хімічний склад рослинної сировини, з якої отримано порошки дієтичних 

добавок характеризується вмістом каротиноїдів, вітаміну С, хлорофілу, 

антоцианів, поліфенолів, алкалоїдів, флавоноїдів, біофлавоноїдів, філохінонів та 

іншими речовинами, які мають антиоксидантні властивості [218; 221; 222]. Тому 

проведено дослідження антиоксидантної активності (АОА) порошків рослинної 

сировини (календули, кропиви, шипшини) з різною дисперсністю. 

Для дослідження антиоксидантної активності готували водні екстракти 

дослідних речовин, оскільки значна частка речовин, що мають антиоксидантні 

властивості – водорозчинні, тобто легко переходять у розчин. 

Дослідження проводили традиційним методом кулонометричного 

титрування, що запропонований вітчизняними (І. Прилуцьким, А. Я. Яшиним та 

І.Ф. Абдуліним) [155–157; 229–232] та закордонними дослідниками [233; 234], а 

також за вдосконаленою методикою, яку було адаптовано до наших об'єктів і 

детально описано в наукових працях [235; 236].  

Розрахунок антиоксидантної активності 100 г дослідної сировини (А.О.А, 

Кл/100 г), при застосуванні традиційної методики, проводили за формулою: 

 

 
mV

VtI
.

x ⋅
⋅⋅⋅= 100

А.О.А 0 , (2.1) 

 

де I – сила струму; 

t – час електролізу, с; 

V0 – об'єм розчину екстракту, см3; 

Vx  – об'єм проби, см3; 

m – маса наважки сировини, г. 

У разі застосування удосконаленої нами методики, розрахунок 
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антиоксидантної активності 100 г дослідної сировини проводили із 

врахуванням закону Фарадея та факторів еквівалентності аскорбінової 

кислоти, за формулою: 

 

   
mV

VtI

x ⋅⋅⋅
⋅⋅⋅=

965002

100
.К О.А. 0 .          (2.2) 

 
При цьому показник антиоксидантної активності виражали в «одиницях 

аскорбінової кислоти» (ОАК) моль/100 г продукту, замість традиційної, але не 

досить коректної одиниці – Кл/100 г [230; 231; 156; 156; 237; 238].  

Результати досліджень антиоксидантної активності порошків рослинної 

сировини наведено в таблиці 2.4. 

Як видно з даних таблиці 2.4 найбільшу антиоксидантну активність має 

порошок із шипшини, що зумовлюється вмістом вітаміну С (який є еталоном 

антиоксидантної активності) та β-каротину. В порошках календули та шипшини 

антиоксидантна активність в 3–4 рази менша, що зумовлюється хімічним 

складом календули та кропиви. 

 
Таблиця 2.4 – Антиоксидантна активність порошків рослинної 

сировини різної дисперсності 
 

 

Зразок порошку 

АОА × 103, Кл/100 г продукту 

(n=5, p=2…4%) 

ОАК × 10-3, моль/100 г 

продукту (n=5, p=2…4%) 

1 2 3 

Із шипшини 

d = (20…30)×10-6 
м 

 

4,58 ± 0,15 

 

24,2 ±1 

Із шипшини 

d = (40…60)×10-6 
м 

 

4,36 ±0,2 

 

22,6 ± 1,1 

Із календули 

d = (20…30)×10-6 
м 

 

3,24 ± 0,15 

 

16,8 ± 0,7 

Із календули 

d = (40…60)×10-6 
м 

 

3,04 ± 0,1 

 

15,8 ± 0,7 
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Продовження табл. 2.4 

1 2 3 

Із кропиви 

d = (20…30)×10-6 
м 

 

3,12 ± 0,1 

 

16,2 ± 0,7 

Із кропиви 

d = (40…60)×10-6 
м 

 

2,75 ± 0,08 

 

14,2 ± 0,5 

 
З таблиці 2.4 також видно, що на показник антиоксидантної активності 

незначно впливає ступінь подрібнення рослинної сировини: у всіх зразках 

спостерігається зростання показника АОА при збільшенні їх дисперсності: у 

порошку кропиви з 14,2 × 10-3 моль/100 г (2,75 × 103 Кл/100 г) до                            

16,2 × 10-3 моль/100 г (3,12 × 103 Кл/100 г), у порошку календули з                              

15,8 × 10-3 моль/100 г (3,040 × 103 Кл/100 г) до 16,8 × 10-3 моль/100 г                           

(3,24 × 103 Кл/100 г), у порошку кропиви з 22,6 × 10-3 моль/100 г                    

(4,36 × 103 Кл/100 г) до 24,2 × 10-3 моль/100 г (4,68 × 103 Кл/100 г) продукту.  

Таким чином результати досліджень антиоксидантної активності 

підтвердили доцільність введення рослинних компонентів, у рецептури добавок, 

зі ступенем подрібнення до (20…30) × 10-6 м. 

Проведені дослідження дозволили встановити, що на процес стабілізації 

форм гемоглобіну та кількість гемового заліза не впливає вид рослинної 

сировини, а впливає ступінь її подрібнення та відсотковий вміст. 

Результати проведених досліджень дозволили визначити рецептурну суміш 

із необхідним співвідношенням рецептурних компонентів: харчова кров 96%, 

порошок рослинної сировини 4% зі ступенем дисперсності кропиви, шипшини чи 

календули (d = (20…30) × 10-6) для формування асортименту дієтичних добавок, 

що містять гемове залізо – «Фітогем», «Редгем», «Калгем» відповідно.  

Послідовність операцій під час виробництва дієтичних добавок «Фітогем» 

(з порошком листя кропиви), «Калгем» (з порошком квіток календули) та 

«Редгем» (з порошком плодів шипшини) на основі крові ВРХ і вказаної 

рослинної сировини містить етапи наведені на рис. 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Принципова технологічна схема виробництва дієтичних добавок  

на основі харчової крові ВРХ та рослинних порошків 

 

2.3. Дослідження товарознавчих показників якості асортименту 

дієтичних добавок «Калгем», «Редгем», «Фітогем» 

 

Споживні властивості дієтичних добавок вивчено за наступними 

показниками: органолептичними, фізико-хімічними, функціонально-

технологічними, фізіологічними, безпечності, харчовою та енергетичною 

цінністю, а також антиоксидантною активністю. 

Кров ВРХ 

Термообробка рецептурної суміші, t=(85±2)оС, τ=20…25×60 с 

Змішування  

Змішування 

Фасування в функціональні 
ємкості, m =0,2…0,3 кг 

Розморожування, t=(20±2)оС 

Заморожування, (t=-18±2)оС, 
τ=30×60 с 

Na3PO4  8,5% 
водний розчин  

Порошок 
рослинної 
сировини 

Напівфабрикат – паста з харчової крові 
та рослинної сировини 

ЗТП-сушка t=(75±2)оС, τ=(90…100)×602 с, W=6±1% 

Подрібнення, d = (02…0,25) ×10-3 

Дієтичні добавки «Фітогем», «Калгем», «Редгем» 

В 
 

C2 
C1 

А 

Витримування (для набухання) , t = (6±2)оС, τ=30…40×60 с 

змішування  
 

Вода 

Витримування t=(20±2)оС, 
τ=30×60 с 
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Як відомо органолептичні показники відносяться до основних 

показників під час визначення якості харчових продуктів. Тому на першому 

етапі оцінки споживних властивостей нових дієтичних добавок було 

досліджено органолептичні показники, результати яких наведено у таблиці 2.5. 

 
Таблиця 2.5 – Органолептичні показники дієтичних добавок 

 «Фітогем», «Редгем», «Калгем» 
 

Дієтична 

добавка 

Показник 

Консистенція Смак Запах Колір 

«Фітогем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

кропиви 

Властивий сухому 

продукту з крові  

із ароматом 

кропиви 

Темно 

шоколадний з 

зеленуватим 

відтінком 

«Калгем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

календули 

Властивий сухому 

продукту з крові  

із ароматом 

календули 

Світло-

шоколадний 

«Редгем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

шипшини 

Властивий 

сухому продукту 

із крові з 

ароматом плодів 

шипшини 

Шоколадний 

з червоним 

відтінком 

 

Як видно з таблиці 2.5, дієтичні добавки «Фітогем», «Редгем», «Калгем» 

мають однорідну, порошкоподібну, дрібнодисперсну, без ознак грудкування 

консистенцію. Смак порошків нейтральний із присмаком відповідної рослинної 

сировини. Запах властивий сухому продукту з харчової крові з ароматом 

кропиви, шипшини, календули відповідно. Добавки «Редгем», «Калгем» 

мають шоколадний колір, добавка «Фітогем» має темно-шоколадний колір із  
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зеленуватим відтінком, що зумовлено коліром вихідної рослинної сировини – 

порошку кропиви. 

Досліджено хімічний склад нових дієтичних добавок «Редгем», «Калгем», 

«Фітогем». Результати досліджень наведено у таблиці 2.6. 
 

Таблиця 2.6 – Хімічний склад дієтичних добавок  

«Редгем», «Калгем», «Фітогем» 

 

Показник 
Дієтична добавка 

«Редгем» «Фітогем» «Калгем» 

Масова частка, %:    

води 6,90 ± 0,30 6,60 ± 0,30 6,25 ± 0,30 
ліпідів 0,85 ± 0,04 0,75 ± 0,03 1,00 ± 0,05 
клітковини сирої 1,59 ± 0,05 2,19 ± 0,06 1,30 ± 0,04 
білка, 

у тому числі азоту білкового 

77,00 ± 3,46 

12,32 ± 0,50 

72,80 ± 3,27 

11,64 ± 0,50 

76,80 ± 3,45 

12,30 ± 0,50 
небілкових сполук, 

у тому числі азоту небілкового 

6,90 ± 0,31 

1,02 ± 0,04 

8,99 ± 0,40 

1,40 ± 0,06 

7,81 ± 0,35 

1,20 ± 0,05 
золи 6,74 ± 0,40 8,59 ± 0,50 6,80 ± 0,40 
Гемове залізо, г/кг 0,60 ± 0,01 0,60 ± 0,01 0,65 ± 0,01 

 

Як видно з таблиці 2.6 усі добавки містять гемове залізо: «Калгем» –        

0,65 г/кг, «Редгем» та «Фітогем» – 0,60 г/кг%. Вміст білка досить високий від 

72,8% у добавці «Фітогем» до 77,0% у добавці «Редгем», що дозволяє розглядати 

добавки як додаткове джерело білка в продуктах з їх використанням. Також із 

табл. 2.6 видно, що вміст води складає від 6,25% у добавці «Калгем» до 6,90% у 

добавці «Редгем». Жиру у всіх добавках міститься до 1,0%, дещо більше жиру 

містить дієтична добавка «Калгем», це пояснюється залишками бджолиної 

обножки на квітках календули і дозволяє уникнути перикисного та кислотного 

окислення під час зберіганні без зниження температури.  

Досліджено, що дієтичні добавки містять достатню кількість кальцію та 

фосфору: «Редгем» 0,33 та 0,43%, «Калгем» 0,34 та 0,45% відповідно. Дієтична 

добавка «Фітогем» містить кальцій і фосфор у співвідношенні 2:1 (кальцію 
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0,87%, фосфору 0,46%), що є оптимальним для засвоювання в організмі та може 

бути обумовлено комбінацією хімічного складу крові та рослинної сировини [5; 

8]. До того ж, виходячи із хімічного складу рослинних компонентів, дієтичні 

добавки містять широкий спектр мікроелементів [220–222]. 

Таким чином, хімічний склад добавок дозволяє розглядати їх як додаткове 

джерело повноцінного білка, легкозасвоюваного заліза та низки «мінорних» 

компонентів. 

Оскільки колір і його психологічне сприйняття є одним із аспектів, що 

формують оцінку якості товару споживачем, існує необхідність об'єктивного 

контролю колірних властивостей як сировини, на різних технологічних стадіях її 

переробки, так і кінцевого продукту [239]. 

Кольоровість визначали за ремісійними характеристиками за допомогою 

спектрофотометра «Specol-10». Для цього досліджуваний зразок поміщали в 

спеціальну кювет-приставку і за допомогою еталону білого світла визначали 

відсоток відбитого світлового потоку на довжинах хвиль: 350…790 нм.  

Отримані результати використовували для обчислення колірних 

характеристик, застосовуючи два колориметричні методи: метод зважених 

ординат і колірний графік [240–243]. У першому випадку були одержані спектри 

віддзеркалення зразків порошків за допомогою спектрофотометра Spekol-10 

(Німеччина), а в другому – проведено дослідження водних екстрактів зразків 

дієтичних добавок за допомогою фотометра КФК-3.  

Для аналізу спектрального складу дієтичних добавок за об'єкти 

дослідження були взяті зразки, що відрізняються за кількістю і видом введеної 

рослинної сировини та за ступенем дисперсності (зразок 1 – шипшини 4%, 

дисперсність (20…30) × 10-6 м; зразок 2 – шипшини 2%, дисперсність        

(20…30) × 10-6 м; зразок 3 – шипшини 4%, дисперсність (40…60) × 10-6 м.;    

зразок 4 – календули 4%, дисперсність (20…30) × 10-6 м; зразок 5 – календули 

4%, дисперсність (40…60) × 10-6 м; зразок 6 – календули 2%, дисперсність          

(20…30) × 10-6 м; зразок 7 – кропиви 4%, дисперсність (20…30) × 10-6 м. Крім 
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того досліджувались як порошки, так і водні екстракти дієтичних добавок. 

Результати представлені на             

рис. 2.6–2.7 відповідно.  

Як видно з рис. 2.6, всі 

зразки відносяться до 

неспектрально чистих тонів і 

мають складний спектральний 

склад. Коефіцієнт відбиття всіх 

зразків має низьке значення і 

лежить в межах 3…14 % із 

зсувом у червону зону.   

Як видно з рис. 2.7          

одержані спектральні 

характеристики водних екст-

рактів добавок мають 

висхідний характер. 

Кольоровість досліджуваних 

зразків визначається внеском 

всього оптичного діапазону 

довжин хвиль, за винятком 

вузького інтервалу 390…430 нм 

для зразків 5, 6, 7;   390…450 

нм для зразків 3, 4; для зразка          

2 – 390…420 нм; для зразка         

1 – 380…430 нм. Значна 

амплітуда спектрів вказує на те, 

що колір дослідних зразків                  

дотатньо яскравий. 

Згідно методу зважених 

Рисунок 2.6 – Спектри відбиття зразків 

порошків дієтичних добавок 

Рисунок 2.7 – Спектри пропускання водних 

екстрактів зразків порошків  

дієтичних добавок 
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ординат обчислення колірних параметрів здійснювали за допомогою виразу: 

∫=
750

380

)()()( λλτλ λ dAIxX ,      (2.3) 

∫=
750

380
)()()( λλτλ λ dAIyY ,     (2.4) 

∫=
750

380
)()()( λλτλ λ dAIzZ ,     (2.5) 

де   )(λx , )(λy , )(λz  – стандартизованні функції змішування кольорів;  

)(λτ  – коефіцієнт пропускання (віддзеркалення) досліджуваних зразків; 

)(AIλ  – спектральна щільність джерела випромінювання А, λd  – ширина 

спектрального інтервалу. 

Для кожного зразка по координатах кольору були розраховані трибарвні 

коефіцієнти: 

ZYX

X
x

++
= , 

ZYX

Y
y

++
=  .     (2.6) 

 

Це дало можливість нанести кольоровість обчислених зразків на 

площину колірного графіка і обчислити колірний тон, а також колориметричну 

чистоту.  

Колірний графік є трикутником, у вершинах якого розташовані одиничні 

кольори X Y Z, в центрі тяжіння трикутника поміщено білий колір. На 

площину графіка була нанесена крива колірності монохроматичного 

випромінювання. Перетин кривої спектральних тонів і прямої, що проведена 

через точку білого кольору і через точку нанесеної колірності визначає 

колірний тон. Колориметричну чистоту визначали  згідно з виразом: 

 

W

WN

N
c yy

yy

y

y
p

−
−

⋅=
λ

λ ,                             (2.7) 

 

де   λy  – трибарвний коефіцієнт точки перетину прямої, проведеної через 

точку білого кольору і точку розрахованої колірності з лінією спектральних 

тонів; 
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Ny  – трибарвний коефіцієнт обчислюваного зразка; 

Wy  – трибарвний коефіцієнт білого кольору. 

Колірний тон і колориметрична чистота, в порівнянні з координатами 

кольору, є більш наочими колориметричними параметрами, оскільки кольори 

монохроматичних випромінювань добре вивчено [241–243]. 

Для здійснення колориметричних розрахунків був використаний пакет 

Mathcad 14.0. Результати колірних вимірювань порошку і водного екстракту 

дієтичних добавок представлені в таблицях 2.7 і 2.8. 

 
Таблиця 2.7 – Колориметричні характеристики порошків  

дієтичних добавок 

Зразок порошків 

дієтичних добавок 

Характеристики кольору 

Координати кольору Колірний 

тон (λ), нм 

λ±Sλ, Sλ =±4 

Колориметрична 

чистота кольору (Рс), 

відн. од. X·10-3 Y·10-3 Z·10-3 

№ 1 0,8 0,8 0,2 581 0,76 

№ 2 0,7 0,6 0,2 583 0,72 

№ 3 0,9 0,7 0,2 589 0,76 

№ 4 0,8 0,7 0,2 583 0,75 

№ 5 0,8 0,7 0,2 584 0,75 

№ 6 0,8 0,7 0,2 585 0,72 

№ 7 0,7 0,7 0,2 582 0,70 

 
Як видно з таблиці 2.7, колірні параметри дослідних зразків порошків 

дієтичної добавки із плодами шипшини (зразки 1 та 2) з масовою часткою 2% і 

дисперсністю (20…30) × 10-6 м і (40…60) × 10-6 м мають відмінність за  кольором, 

при цьому у зразка 3 спостерігається зсув колірного тону в помаранчову область. 

На фоні зростання значення колірного тону слід зазначити зростання величини 

колориметричної чистоти кольору. 

Колірні параметри дослідних зразків порошків дієтичної добавки з квітами 
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календули (зразки 4 та 5), де масова частка порошків календули складає 4 % і 

дисперсність (20…30) х 10-6 м, (40…60) х 10-6 м відповідно, спостерігається 

відсутність зміни чистоти кольору, а колірний тон незначно збільшується у 

зразка 5 в порівнянні зі зразком 4.  

Зміна колірних характеристик зразків 4 та 6 (табл. 3.7) має схожий характер 

із зразками 1 та 2. У разі зменшення маси квітів календули в рецептурній суміші 

добавки, в умовах постійної дисперсності, відбувається незначне збільшення 

значення колірного тону, а величина колориметричної чистоти убуває. 

Колірні характеристики зразка 7 – порошку дієтичної добавки з листям 

кропиви в масовій частці 4% і дисперсністю (20…30) × 10-6 м (табл. 2.7), 

указують на те, що колірний тон зразка належить до жовтої області бачимого 

випромінювання. Даний зразок має найменше значення колориметричної 

чистоти  в порівнянні з іншими зразками. 

 

Таблиця 2.8 – Колірні параметри, координати кольору водного 

екстракту  дієтичної добавки 

Зразок водного 

екстракту 

дієтичних 

добавок 

Характеристика кольору 

Координати кольору Колірний 

тон (λ), нм. 

λ±Sλ, Sλ =±4 

Колориметрична 

чистота кольору (Рс),  

відн. од. 
X·10-3 Y·10-3 Z·10-3 

Зразок № 1 4,9 3,8 0,5 589 0,87 

Зразок № 2 6,0 5,0 0,9 586 0,84 

Зразок № 3 2,2 1,4 0,1 597 0,95 

Зразок № 4 1,5 0,9 0,1 598 0,96 

Зразок № 5 4,1 3,1 0,4 591 0,89 

Зразок № 6 4,7 3,5 0,4 590 0,89 

Зразок № 7 3,0 2,3 0,2 591 0,90 

 
Як видно з таблиці 2.8 кольоровість всіх досліджених водних екстрактів 

дослідних зразків дієтичних добавок знаходиться у померанчевій області 

бачимого спектра. Дослідні зразки мають високі значення колориметричної 
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чистоти. Таким чином слід зазначити прямо пропорційну залежність зміни 

колірного тону і колориметричної чистоти за різної масової частки шипшини; 

2  та 4%. При зростанні дисперсності зразків (зразок 2 та 3) спостерігається 

зсув колірного тону в бік червоних довжин хвиль бачимого спектра. 

Також з таблиці 3.8 видно, що для зразків 4 та 5, тобто у разі, якщо 

масова частка порошку квітів календули у дієтичних добавках складає 4% і 

дисперсність (20…30) × 10-6 м та (40…60) × 10-6 м відповідно, відбувається 

зсув колірного тону у бік жовтого спектрального тону, оскільки 

спостерігається убування домінуючої довжини хвилі. Щодо колориметричної 

чистоти, також необхідно відзначити зниження її величини. 

Отримані результати розрахунку колориметричних параметрів для 

зразків 4 та 6 указують на збільшення значення як колірного тону, так 

колориметричної чистоти кольору, при збільшенні масової частки рослинної 

складової в дієтичній добавці, в даному випадку календули. 

У зразку 7 (порошку з листя кропиви у масовій частці 4%, дисперсністю 

(20…30) × 10-6м, колірний тон зміщується в жовту область, а чистота кольору 

зменшується. 

Таким чином, у ході проведеного колориметричного аналізу порошків і 

водних екстрактів дієтичних добавок, для всіх досліджуваних зразків, 

встановлено, що масова частка рослинного компоненту і дисперсність у 

рецептурній суміші дієтичних добавок впливають на їх кольоровість, що 

підтвердило доцільність вибору введення рослинної сировини у кількості 4% 

та ступеня її подрібнення (20…30) × 10-6 м. 

Розроблені дієтичні добавки з харчової крові та рослинної сировини: 

«Калгем», «Фітогем», «Редгем», у рецептурі містять порошки календули, 

шипшини, кропиви, які мають антиоксидантні властивості, що було 

встановлено і описано раніше. У той же час харчова кров, як основний 

компонент рецептури нових добавок, теж має свою антиоксидантну систему, 

яка представлена низькомолекулярними білками плазми, ферментами і 
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гормонами. Крім того відомо, що деякі антиоксиданти можуть працювати в 

комплексі – взаємно підсилюючи дію один одного [244–246]. Тому доцільним 

було припущення стосовно наявності антиоксидантних властивостей і у 

дієтичних добавках. 

Для визначення антиоксидантної активності порошків дієтичних добавок 

використовували три методи: адаптовану нами і традиційну методики 

кулонометричного титрування [231] (формули для їх розрахунку наведені 

раніше) та метод відновлення ABTS-катіон радикалу [247; 248], який 

характеризує антирадикальну активність дослідних речовин, формула для 

розрахунку показника у 100 г дослідної сировини має вигляд: 
 

    І = ( 1 – Е/Е0 ) × 100% ,           (2.8) 

 

де  І – антиоксидантна активність; 

Е0 – задана оптична щільність (0,7 одиниць). 
 

Значення АОА порошків дієтичних добавок, отримані за традиційною 

методикою кулонометричного титрування (Кл/100 г продукту) представлено 

на рис. 2.8.  
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Рисунок 2.8 – Значення АОА порошків дієтичних добавок Кл/100 г:                           

1 – дієтична добавка «Калгем»; 2 – дієтична добавка «Фітогем»;  

3 – дієтична добавка «Редгем» 
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Результати досліджень АОА в порошках дієтичних добавок при 

застосуванні нової адаптованої методики кулонометричного титрування 

виражали у ОАК (одиницях аскорбінової кислоти, моль/100 г), результати 

наведено у таблиці 2.9. 
 

 

Таблиця 2.9 – Антиоксидантна активність дієтичних добавок 

Зразок дієтичної добавки АОА×10-3, Кл/100 г 
продукту 

ОАК×103, моль/100 г 
продукту 

«Редгем» 1,24 ± 0,04 6,5 ± 0,19 
«Фітогем» 0,98 ± 0,03 5,4 ± 0,16 
«Калгем» 1,04 ± 0,03 5,1 ± 0,15 

 
З рис. 2.8 та таблиці 2.9 видно, що нові дієтичні добавки характеризуються 

антиоксидантною активністю, а саме: з порошком календули «Калгем» –           

0,98 × 103 Кл/100 г (5,1 × 10-3 моль/100 г), з порошком шипшини «Редгем» –    

1,24 × 103 Кл/100 г (6,5 × 10-3 моль/100 г), з порошком кропиви «Фітогем» –      

1,04 × 103 Кл/100 г (5,4 × 10-3 моль/100 г). 

Результати досліджень АОА, що проводились методом відновлення 

ABTS-катіон радикала, наведено на рис. 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Значення АОА порошків дієтичних добавок методом ABTS-катіон 

радикала: 1 – дієтична добавка «Калгем»; 2 – дієтична добавка «Фітогем»;   

3 –  дієтична добавка «Редгем» 
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Як видно з рис. 2.9, дієтичним добавкам притаманна антиоксидантна 

активність, крім того у порошку дієтичної добавки з додаванням порошку 

шипшини «Редгем» вона, як і у попередніх дослідженнях, вища майже на 15% 

в порівнянні з іншими зразками. 

Таким чином, проведеними дослідженнями встановлено антиоксидантні 

властивості порошків дієтичних добавок «Редгем», «Калгем», «Фітогем», що 

підтверджено методом відновлення ABTS-катіон радикалу та адаптованою 

методикою кулонометричного титрування. 

Наступним етапом досліджень було визначення функціонально-

технологічних та фізіологічних властивостей дієтичних добавок «Калгем», 

«Редгем», «Фітогем». До функціонально-технологічних показників відносять: 

здатність до набухання, наявність часткової розчинності, стабільність кольору та 

смаку під час нагрівання. До фізіологічних показників відносять вміст у 

дієтичних добавках гемового заліза та стабільність форм гемоглобіну в ході 

технологічної обробки. 

Здатність до набухання впливає на певні товарознавчі та технологічні 

параметри продуктів, в яких буде використовуватись добавка (у технологіях 

борошняних та цукристих кондитерських виробів) [249].  

Оскількі нові дієтичні добавки «Редгем», «Калгем», «Фітогем» містять 

значну кількість білка (71,8…77%), клітковину, пектинові речовин, то 

раціональним є припущення про здатність порошків до набухання та проведення 

відповідних досліджень [250].  

При вивченні здатності порошків дієтичних добавок до набухання в воді 

використовували коефіцієнт набухання (Кн), який визначали по відношенню 

зміни об'єму маси порошку після заливки ними на певний проміжок часу (V1  V0): 
 

   Кн = V1 Vо/ Vо= Vp /Vо,      (2.9) 

 

де  Vо, V1 – об'єм системи відповідно до і після набухання, мл; 

Vр – об'єм поглиненого розчинника, мл  [49; 251]. 
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Контролем були зразки добавок до набухання. Результати дослідження 

наведено на рис. 2.10.  
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Рисунок 2.10 – Значення набухання порошків дієтичних добавок  

«Редгем», «Калгем», «Фітогем» 

 

З рис. 2.10 видно, що всі добавки мають здатність до набухання. Найкраща 

здатність до набухання спостерігається у порошку дієтичної добавки «Фітогем» 

– 266%; у добавки «Калгем» відмічено найменшу здатність до набухання – 

222%. Це можливо пов'язано з хімічним складом рослинної сировини, а саме з 

клітковиною, вміст якої у кропиві найбільший.  

Наявність водорозчинного білка (до них відносяться білки плазми: 

альбуміни та імуноглобуліни та ін.) підвищує біологічну цінність добавок та 

засвоюваність організмом людини. Це визначило напрям подальших досліджень 

– вивчення кількості водорозчинного білка у нових дієтичних добавках.  

Кількість водорозчинних білків визначали шляхом їх екстракцїї водою з 

наступним осадженням етанолом і висушуванням осаду до постійної маси 

[252] та розраховували  по формулі: 

 
                                            M1×105 

                               Х= –––––––––––– ,                    (2.10) 
                                       М0 (100 – w)  
 

де Х – кількість розчинних білкових речовин, % до сухої речовини; 

М1 – маса висушених білків, г; 

М0 – наважка, г; 
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w – вологість наважки, %. 

Результати дослідження наведено на рис. 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Вміст водорозчинного білка в порошках добавок  

із 4% різної рослинної сировини 
 

Як видно з рис. 2.11, добавка «Редгем» містить 7,9% водорозчинного 

білка, добавка «Калгем» – 8,3%, добавка «Фітогем» – 8,6%. Таким чином 

наявність водорозчинних білків у нових дієтичних добавках визначає їх 

функціональні та технологічні властивості. 

Важливими товарознавчими показники якості дієтичних добавок є 

безпечність. Досліджено вміст важких металів у дієтичних добавках 

«Фітогем», «Калгем», «Редгем», результати яких наведено у таблиці 2.10. 

 

Таблиця 2.10 – Вміст важких металів та токсичних елементів  

у дієтичних добавках «Редгем», «Калгем», «Фітогем» 
 

Важкий метал 
Допустимі рівні, 

мг/кг, не більше 

«Фітогем», 

мг/кг 

«Калгем», 

мг/кг 

«Редгем», 

мг/кг 

1 2 3 4 5 

Свинець 0,3 0,22±0,01 0,25±0,01 0,21±0,01 

Кадмій 0,2 0,15±0,01 0,13±0,01 0,14±0,02 

Миш’як 0,2 0,11±0,02 0,10±0,01 0,12±0,01 

Ртуть 0,02 – – – 
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Продовження табл. 2.10 

1 2 3 4 5 

Мідь 4,0 3,12±0,02 3,25±0,02 3,22±0,02 

Цинк 50,0 38,0±2,0 34,0±2,5 37,0±2,0 
 

Як видно з таблиці 2.10 вміст важких металів у нових дієтичних 

добавках не перевищує нормативів для продуктів із крові, що діють на 

території України. 

Досліджено мікробіологічні показники якості нових дієтичних добавок 

«Фітогем», «Калгем», «Редгем», дані наведено у таблиці 2.11. 

 

Таблиця 2.11 – Мікробіологічні показники якості дієтичних добавок 

«Редгем», «Калгем», «Фітогем» 

Показник Норма 
Дієтична добавка 

«Фітогем» «Калгем» «Редгем» 

КМАФАМ/КУО, в 1 г, 

не більше 5 x 103 8,0 x 102 2,5 x 102 4,0 x 102 

Маса продукту (г), в якій не 

допускається БГКП (коліформи) 
0,1 г 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Staph. aureus, в 1 г 
Не 

допускаються 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Патогенні  

мікроорганізми, у тому 

числі Сальмонели 

Не 

допускається 

в 25 г 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Дріжджі та плісняві 

гриби, не більше 102 1,7 x 101 3,8 x 101 4.0 x 101 

Сульфітредукуючі клостридії,  

в 1 г 

Не 

допускаються 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

 

Як видно з таблиці 2.11, БГКП, патогенні мікроорганізми, 

сульфітредукуючі клостридії та стафілокок не виявлені в зразках дієтичних 

добавок «Фітогем», «Калгем», «Редгем». Показники КМАФАМ, кількість 



 

71 

дріжджів та пліснявих грибів не перевищують нормативів для продуктів із 

крові та рослинної сировини, що діють на території України. 
 

2.4. Визначення раціональних режимів та термінів зберігання 

дієтичних добавок «Калгем», «Редгем», «Фітогем» 
 

Нові дієтичні добавки з гемовим залізом «Фітогем», «Калгем», «Редгем» 

являють собою сухі порошки, які здатні поглинати пари вологи з оточуючого 

середовища, тобто є гігроскопічним середовищем, це може призвести до зміни 

консистенції під час зберігання, втрати сипучості, збивання у грудочки. 

Гігроскопічність є фізичною властивістю, що обумовлює здатність продукту, 

залежно від параметрів вологості повітря та властивостей самого продукту, 

поглинати водяні пари з повітря, тривалий час утримувати вологу на своїй 

поверхні чи в об'ємі, при цьому знаходитись у стані термодинамічної рівноваги з 

оточуючим середовищем і залежить від хімічного складу і товарознавчо-

технологічних властивостей продукту [253]. 

У прямій залежності від гігроскопічності знаходяться сорбційні 

характеристики дрібнодисперсних сухих продуктів, де продукт виступає у ролі 

сорбента, а водяна пара повітря у ролі сорбата. Описані фізичні процеси 

безпосередньо впливають на вибір режимів вологості повітря під час зберігання 

дієтичних порошкоподібних добавок [254; 255]. Тому для визначення 

раціональних режимів та термінів зберігання порошкоподібних дієтичних 

добавок «Редгем», «Калгем» та «Фітогем» було проведено комплексні 

дослідження, які містили: вивчення гігроскопічних властивостей; вивчення 

органолептичних показників якості; дослідження співвідношення форм 

гемоглобіну та кількості гемового заліза; дослідження спектрофотометричних 

характеристик. 

Тару для зберігання дієтичних добавок «Редгем», «Калгем» та «Фітогем»  

було обрано за умови забезпечення захисту від проникнення кисню повітря, 

світла та вологи з оточуючого середовища. Ці властивості притаманні 
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комбінованій полімерній тарі з покриттям металізованою плівкою [272]. 

Дослідження сорбційних характеристик дієтичних добавок проводили 

тензометричним методом, отримуючи залежність Wp(аw) = f(φ), за 

температури (20 ± 2)º С, яка була обрана за можливу, виходячи із хімічного 

складу і звичайних умов зберігання [253].  

За допомогою програми «MathCad» розраховано коефіцієнти 

апроксимуючих значень моделі полінома, що відповідають виду дієтичної 

добавки, їх значення наведено у табл. 3.11 та розв'язано рівняння моделі 

кінетики рівноважного вологовмісту, що дозволило, з похибкою не більше як 

5%, розрахувати рівноважний вологовміст дієтичних добавок у межах 

відносної вологості повітря у межах 0,3≤φ≤0,95%. 
 

 «Редгем» (Kr) – Wp (φ) = а01 + а11×φ + а21×φ
2 + а31×φ

3 + а41×φ
4 ,      (2.11) 

«Калгем» (Kk) – Wp (φ) = а02 + а12×φ + а22×φ
2 + а32×φ

3 + а42×φ
4 ,      (2.12) 

«Фітогем» (Kf) – Wp (φ) = а03 + а13×φ + а23×φ
2 + а33×φ

3 + а43×φ
4 ,      (2.13) 

 

де φ – значення показника відносної вологості повітря;  

 аij – коефіцієнти апроксимуючих значень моделі полінома, що 

відповідають виду дієтичної добавки (табл. 2.12).  

Підставляючи коефіцієнти та відповідні значення φ у рівняння регресії 

отримуємо прогнозоване значення, що характеризує рівноважний відносний 

вологовміст добавки. 

 
Таблиця 2.12 – Коефіцієнти апроксимуючих значень моделі полінома  

дієтичних добавок «Редгем», «Калгем», «Фітогем» 
 

Дієтична добавка Номер j-го рядка 

Номер і-го стовбця 

а0 а1 а2 а3 а4 

«Редгем» 1 0,3847 1,754 -3,603 3,436 -1,222 

«Калгем» 2 0,2758 1,363 -2,960 2,935 -1,073 

«Фітогем» 3 0,2697 1,289 -2,756 2,718 -0,992 
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На рис. 2.12 наведено кінетику сорбції дієтичних добавок «Редгем», 

«Калгем», «Фітогем» до рівноважного вологовмісту. 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
5

10

15

20

25

30

35

40

45

Kr x( )

Kk x( )

Kf x( )

 

 

Рисунок 2.12 – Кінетика сорбції дієтичних добавок «Редгем», «Калгем», 

«Фітогем» до рівноважного вологовмісту 
 

Згідно до таблиці 2.12 та рис. 2.12 встановлено, що рівноважний 

вологовміст при φ=0,6…0,7% майже не змінюється і становить Wp≈6,2…7,0%, а 

при підвищенні φ>0,7% – починає різко зростати.  Очевидно, це зумовлено тим, 

що рослинні порошки, маючи визначену капілярно-пористу структуру, сприяють 

утриманню більшої кількості капілярної вологи, яка призводить до часткового 

набухання білків. 

В області відносної вологості, що зазвичай рекомендується для зберігання 

сухих сипких матеріалів 0,65…0,7, порошки містять достатню кількість води. 

Проте її активність низька, що сприяє консервуючому ефекту.  

Слід відзначити, що під час сушіння нових дієтичних добавок було 

досягнуто величини кінцевого вологовмісту 6,25…6,9% для можливості 

подальшого подрібнення, до того ж – це область мономолекулярного зв'язку 

вологи з матеріалом, де активність води aw < 0,2. При цьому вже за активності 

Wp , % 

φ, % 
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води 0,4…0,6 рівноважний вологовміст у всіх добавках збільшується майже            

в 2–3 рази.  

Незважаючи на те, що порошки мають високу величину відносного 

вологовмісту Wp та низький показник aw, їх грудкування спостерігається вже за φ 

≥ 0,75, а за φ ≥ 0,8 рівноважний вологовміст досягає рівня, за якого можливий 

розвиток плісняви.  

Проведені дослідження показали, що за своїм характером порошки 

дієтичних добавок можна віднести до колоїдних капілярно-пористих тіл, при 

цьому колоїдні властивості (здатність до необмеженого набухання) за рахунок 

поглинання пари води, напевно, обмежені наявністю водорозчинних білків. 

Оскільки в досліджуваних добавках міститься незначна кількість жиру, то 

обмежень в області малих φ < 0,65 по відношенню до зберігання не має, а в 

області φ > 0,7 ці обмеження пов'язані з можливим мікробіологічним псуванням 

порошків добавок за температури 20º С. Тому з точки зору гігроскопічності та 

стійкості до окислювальних процесів верхньою межею вологості повітря під час 

зберігання є φ = 0,69. 

Таким чином, проведені дослідження та вивчення гігроскопічних 

властивостей дієтичних добавок «Редгем», «Фітогем», «Калгем» визначають 

наступні вимоги до умов зберігання: відносна вологість повітря 0,6<φ<0,7; 

температура (18 ± 2)º С. 

Визначено органолептичні показники якості дієтичних добавок у процесі 

зберігання, результати яких наведено у таблиці 2.13. 

З таблиці 2.13 видно, що через 12 місяців зберігання колір добавок 

«Калгем», «Редгем» став дещо темнішим. Інші органолептичні показники 

(консистенція, смак, запах) залишилися без суттєвих змін.  

Оскільки одним із основних показників якості є задане співвідношення 

форм гемоглобіну (двовалентного та тривалентного заліза), бо саме цей показник 

формує колір дієтичних добавок та впливає на їх фізіологічну цінність, визначено 

цей показник якості після зберігання протягом 12 місяців. Результати 

дослідження наведено у таблиці 2.14. 
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Таблиця 2.13 – Органолептичні показники якості дієтичних добавок 

«Редгем», «Калгем», «Фітогем» у процесі зберігання 
 

Дієтична 

добавка 

Характеристика органолептичних показників 

Консистенція Смак Запах Колір 

1 2 3 4 5  

Після виготовлення (контроль) 

«Фітогем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

кропиви 

Властивий 

сухому продукту 

із крові з 

ароматом 

кропиви 

Темно- 

коричневий із 

зеленуватим 

відтінком 

 «Калгем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

календули 

Властивий 

сухому продукту 

із крові з арома-

том календули 

Світло-

шоколадний 

«Редгем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

шипшини 

Властивий 

сухому продукту 

із крові з 

ароматом плодів 

шипшини 

Шоколадний 

6 міс. зберігання 

«Фітогем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

кропиви 

Властивий 

сухому продукту 

із крові з 

ароматом 

кропиви 

Темно- 

коричневий із 

зеленуватим 

відтінком 

«Калгем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

календули 

Властивий 

сухому продукту 

із крові з 

ароматом 

календули 

Світло-

шоколадний 
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Продовження таблиці 2.13 
 

1 2 3 4 5 

«Редгем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

шипшини 

Властивий 

сухому продукту 

із крові з 

ароматом плодів 

шипшини 

Шоколадний 

12 міс. зберігання 

«Фітогем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

кропиви 

Властивий 

сухому продукту 

із крові з 

ароматом 

кропиви 

Темно-

коричневий із 

зеленуватим 

відтінком 

«Калгем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

календули 

Властивий 

сухому продукту 

із крові з 

ароматом 

календули 

Шоколадний 

«Редгем» 

Однорідна, 

порошкоподібна, 

дрібнодисперсна, 

без ознак 

грудкування 

Нейтральний, 

з присмаком 

шипшини 

Властивий 

сухому продукту 

із крові з 

ароматом плодів 

шипшини 

Темно-

шоколадний 

 

Як видно з таблиці 2.14, співвідношення форм гемоглобіну у всіх 

дієтичних добавках протягом 6 місяців зберігання практично не відрізняється 

від таких у контролі. Через 12 місяців зміни більш помітні, але знаходяться у 

межах заданої похибки. Це свідчить про мінімальний вплив термінів і способів 

зберігання на якість дієтичних добавок за даним показником. 
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Таблиця 2.14 – Форми гемоглобіну в дієтичних добавках «Редгем», 

«Калгем», «Фітогем» під час зберігання 
 

Дієтична 

добавка 

Форма гемоглобіну, % 

після виготовлення  
після 6 місяців 

зберігання 

після 12 місяців 

зберігання 

Fe2+ Fe3+ Fe2+ Fe3+ Fe2+ Fe3+ 

HbO2 Hb MetHb HbO2 Hb MetHb HbO2 Hb MetHb 

«Фітогем» 8,0±0,4 41±2 51±3 2,0±0,1 46±3 52±3 0 45±3 55±3 

«Калгем» 4,0±0,2 49±3 47±3 1,0±0,1 49±3 50±3 0 46±3 54±3 

«Редгем» 5,0±0,2 45±3 50±3 0 46±3 54±3 0 41±2 59±3 
 

Важливими характеристиками продуктів харчування є забезпечення 

мікробіологічної безпеки та стійкості протягом гарантованих термінів 

зберігання. Тому досліджено мікробіологічні показники якості, результати яких 

наведено в таблиці 2.15. Як видно з таблиці, після 12 місяців зберігання 

мікробіологічні показники не перевищували нормативів для продуктів із крові 

та рослинної сировини, що діють в Україні. 

 
Таблиця 2.15 – Мікробіологічні показники якості дієтичних добавок 

«Редгем», «Калгем», «Фітогем» через 12 міс. зберігання 
 

Показник Норма 
Дієтична добавка 

«Фітогем» «Калгем» «Редгем» 

1 2 3 4 5 

КМАФАМ/КУО, в 1 г, 

не більше 5 × 103 8,0 × 102 2,5 × 103 4,0 × 102 

Маса продукту (г), у якій 

не допускається БГКП 

(коліформи), в 0,1 г 

Не допус-

каються в 

0,1 г 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Staph. aureus, в 1 г 
Не допус- 

каються 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 
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4 

Продовження табл. 2.15 
1 2 3 4 5 

Патогенні 

мікроорганізми, у тому 

числі Сальмонели 

Не допус- 

каються 

в 25 г 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Дріжджі та плісняві 

гриби, не більше 102 1,7 × 101 3,8 × 101 4,0 × 101 

Сульфітредукуючі клостридії, 

в 1 г 

Не допус-

каються 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 

Не 

виявлено 
 

 
У якості контролю використовували зразки добавок «Редгем», «Калгем», 

«Фітогем» після виготовлення. 

На рис. 2.13–2.15 наведено спектри відбиття дієтичних добавок 

«Редгем»,  «Калгем», «Фітогем» відповідно. Спектри досліджувались із 

кроком 10 нм. 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Спектри відбиття дієтичної добавки «Редгем»: 

 ∆ – після зберігання; ○ – контроль 

 

Отримані результати спектрофотометричних досліджень дієтичної 

добавки «Редгем» (рис. 2.14) указують на зміну колірності досліджуваної 
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добавки в процесі зберігання. Зменшення амплітуди спектра за всіх діапазонів 

довжин хвиль досліджуваного зразка указує на незначне зниження яскравості 

кольору в порівнянні з контролем. 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Спектри відбиття дієтичної добавки «Калгем»:  

∆ – після зберігання; ○ – контроль 

 

Спектри відбиття дієтичної добавки «Калгем» (рис. 2.14) 

характеризуютья складним складом, який відноситься до немонохроматичних 

тонів, і представлений висхідними кривими. В умовах зберігання відбувається 

незначне збільшення значення коефіцієнту відбиття дієтичної добавки щодо 

контрольного зпазка, що супроводжується незначним підвищенням яскравості 

кольору. 

Спектри відбиття добавки «Калгем» (рис. 2.14) характеризуються 

складним складом, який відноситься до немонохроматичних тонів, і 

представлений висхідними кривими. В умовах зберіганя відбувається незначне 

збільшення значення коефіцієнта відбиття дієтичної добавки щодо контрольного 

зразка, що супроводжується незначним підвищенням яскравості кольору. 
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Рисунок 2.15 – Спектри відбиття дієтичної добавки «Фітогем»: 

 ∆ – після зберігання; ○ – контроль 

 

Одержані спектральні криві відбиття дієтичної добавки «Фітогем»         

(рис. 2.15) вказують на незначну зміну спектрального складу 

досліджувального зразка в процесі зберігання, при цьому в діапазоні довжин 

хвиль 440…690 нм відбувається збільшення значення коефіцієнта відбиття 

досліджуваного зразка щодо контролю. 

Результати колориметричних вимірювань досліджуваних дієтичних 

добавок після зберігання у порівнянні з контролем наведені в таблиці 2.15. 

Згідно з отриманими результатами (табл. 2.16) колірних вимірювань при 

зберіганні дієтичної добавки «Редгем» протягом 12 місяців відбувається 

зменшення значення колориметричної чистоти щодо контролю, що указує на 

зниження насиченості колірного тону, і зсув останнього у бік помаранчевої 

області оптичного діапазону. 

Аналогічні результати були отримані при дослідженні зміни колірних 

характеристик дієтичної добавки «Фітогем». 
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Таблиця 2.16 – Колірні параметри зразків дієтичних добавок 

«Редгем», «Калгем», «Фітогем» після 12 міс. зберігання  

порівняно з контролем 

 

Зразок дієтичної 

добавки 

Характеристика кольору 

Координати кольору Колірний 

тон (λ), нм. 

λ±Sλ, Sλ =±4 

Колориметрична 

чистота кольору, 

(Рс), від. од. 
X·10-3 Y·10-3 Z·10-3 

«Редгем»  0,7 0,7 0,2 584 0,74 

«Редгем» (контроль) 0,8 0,8 0,2 581 0,76 

«Калгем»  1,5 1,3 0,3 584 0,77 

«Калгем» (контроль) 0,8 0,7 0,2 583 0,75 

«Фітогем»  1,0 0,9 0,2 584 0,73 

«Фітогем» (контроль) 0,7 0,7 0,2 582 0,70 

 
Як видно з таблиці 2.16, отримані результати колориметричних 

характеристик дієтичних добавок «Редгем», «Калгем», «Фітогем» після             

12 місяців зберігання свідчать про незначну зміну, як кількісних, так і якісних 

параметрів кольору у всіх досліджуваних зразків дієтичних добавок. При 

цьому характер зміни у величинах колірних параметрів дієтичних добавок 

«Редгем», «Калгем», «Фітогем» у процесі зберігання щодо контрольних 

зразків залежить від складу добавки. 

Таким чином,  результати проведених досліджень показали, що за умови 

зберігання у комбінованій полімерній тарі з металізованим покриттям 

протягом 12 місяців при температурі (20 ± 2)º С і відносної вологості повітря φ 

< 0,7 органолептичні показники, колірні характеристики, співвідношення форм 

гемоглобіну та мікробіологічні показники якості дієтичних добавок суттєво не 

змінюються. Це зумовило обрання визначеного терміну за гарантований 

термін зберігання. 
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2.5. Дослідження антианемічних властивостей дієтичних добавок  

«Редгем», «Фітогем», «Калгем» на біологічних об'єктах – білих щурах 

 

З метою підтвердження антианемічних властивостей нових дієтичних 

добавок в умовах експериментальної бази ННЦ ІЕКВМ були проведені 

дослідження на біологічних об'єктах – білих щурах (додаток Ж). 

Перед проведенням експерименту було проведено дослідження крові 

щурів на вміст гемоглобіну і відібрано особини з однаковим рівнем гемоглобіну 

[256; 257]. 

При підготовці до проведення експерименту протягом тижня щурів 

утримували на частковому голодуванні. Було відмічено зниження рухової 

активності та настовбурчення волосяного покриву. Дослідження крові 

показало зниження рівня гемоглобіну у всіх особин. 

Щурів було поділено на 3 групи:  

– 1-шу групу тварин (n=10) годували за звичайним раціоном;  

– 2-гу групу (n=10) годували за звичайним раціоном із додаванням 50% 

добової норми заліза у вигляді сульфату (FeSO4·7Н2О); 

– 3-тю групу тварин (n=15) поділили на три підгрупи, по п'ять щурів у 

кожній, яких годували за звичайним раціоном із додаванням дієтичних 

добавок «Редгем», «Фітогем», «Калгем» у кількостях, що містять 50% добової 

норми гемового заліза [256; 258]. 

У ході експерименту щурів годували двічі на день, при цьому 

слідкували, щоб корм повністю поїдався тваринами. 

Після 30 діб у всіх груп щурів провели забір на дослідження крові за 

показником вмісту гемоглобіну (досліджували колориметричним методом за 

Соллі) Результати проведених досліджень наведено у таблиці 2.17. 

Отримані результати свідчать, що у щурів 1-ої групи покращився 

загальний стан, але рівень гемоглобіну в крові підвищився незначно. 
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Таблиця 2.17 – Вміст гемоглобіну в крові щурів під час введення до раціону 

їх харчування дієтичних добавок «Редгем», «Фітогем», «Калгем»  
 

Рівень 

гемоглобіну  

за термін 

годування, 

г/100 г 

Група щурів 

1-ша група 

(n=10) 

2-га група 

(n=10) 

3-тя група 

«Редгем» 

(n=5) 

«Фітогем» 

(n=5) 

«Калгем» 

(n=5) 

Контроль 10,60 ± 0,10 10,65 ± 0,10 10,60 ± 0,10 10,65 ± 0,10 10,62 ± 0,10 

30 діб 

годування  

 

10,80 ± 0,10 

 

11,00 ± 0,11 

 

11,37 ± 0,11 

 

11,30 ± 0,11 

 

11,30± 0,11 

 

У тварин 2 групи, що споживали корм із додаванням сульфату заліза, 

загальний стан покращився, рівень гемоглобіну підвищився з 10,65±0,10 до 

11,00±0,11 г/100 г. У щурів 3 групи, поряд із нормалізацією загального стану, 

значно підвищився рівень гемоглобіну у всіх тварин, при цьому дещо кращі 

результати отримано при згодовуванні дієтичної добавки «Редгем» 

(11,37±0,11г/100 г). 

Проведеними біологічними дослідженнями в умовах годівлі щурів 

кормом із різним вмістом заліза встановлено, що для нормалізації рівня 

гемоглобіну в раціон харчування тварин необхідно додатково вводити 

залізовмісні добавки. При цьому дієтичні добавки «Редгем», «Фітогем», 

«Калгем», що містять гемове залізо показали більш швидкий та вагомий ефект 

від застосування у порівнянні з добавками, що містять залізо у формі сульфату.  

Таким чином доведено наявність антианемічного ефекту при 

застосуванні дієтичних добавок в «Калгем», «Фітогем», «Редгем» в умовах 

експериментальної бази ННЦ ІЕКВМ на біологічних об'єктах – білих щурах. 
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РОЗДІЛ 3 

 ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ЩО МІСТЯТЬ ГЕМОВЕ ЗАЛІЗО 

 
Важливим чинником формування споживної цінності, а відповідно і 

якості нового асортименту кондитерських товарів є залучення до традиційної 

рецептури нових інгредієнтів та напівфабрикатів, що не впливають на 

органолептичні та фізико-хімічні показники якості та режими зберігання 

нових товарів. 

Висунуто робочу гіпотезу, яка полягає в тому, що використання 

дієтичних добавок на основі харчової крові та рослинної сировини дозволить 

сформувати нові споживні властивості кондитерської продукції та розширити 

асортимент кондитерських виробів, збагачених гемовим залізом як для 

масового, так і для лікувально-профілактичного та лікувального призначення.  

Реалізація гіпотези можлива за умов підбору компонентів, що можуть 

бути замінені у рецептурі на відповідну частку дієтичних добавок «Редгем», 

«Фітогем» чи «Калгем» при  врахуванні вмісту сухих речовин у продукті. 

Цьому сприяє різноманітність консистенції, смакової гами, вміст сухих 

речовин та існуючий на ринку досвіт із введення збагачуючих інгредієнтів у 

кондитерські вироби. 

Висунута рабоча гіпотеза з врахуванням вищесказаного, може бути 

трансформована в інноваційну стратегію розробки нових продуктів, 

збагачених гемовим залізом, а з точки зору досягнення мети, відповідно до 

плану дослідження – в реалізацію складових інноваційної стратегії, головним 

чином, маркетингову, економічну, товарознавчу, технічну.  

Виходячи з класифікації, вмісту сухих речовин та консистенції (від цих 

параметрів залежить кількість та стадія введення дієтичних добавок), 

запропоновані напрями використання дієтичних добавок для збагачення 

кондитерських виробів, що представлені на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Напрями використання дієтичних довавок «Редгем», «Фітогем», 

«Калгем» для збагачення кондитерських виробів гемовим залізом 

 

У даному розділі, для подальших досліджень, обрано кондитерські 

вироби різні за вмістом сухих речовин та за консистенцією, склад яких 

Кондитерські вироби 

95…97% 

Борошняні 

Консистенція: 

- тверда, 

напівтверда 

пластична, 

дрібнокриста-

лічна (ірис 

тиражований, 

ірис м'який; 

цукерки з 

помадними, 

фруктовими 

корпусами, 

марцепанові 

тощо) 

Цукристі 

Консистенція:  

- тверда, 

однорідна чи 

аморфна 

(карамелі, 

льодяники, 

шоколад, ірис 

литий, глазур 

кондитерська); 

- напівтверда, 

що ріжеться, 

дещо крихка 

(халва, східні 

солодощі) 

91…94% 76…86% 

Консистенція: 

- густа, м'яка, 

легко піддається 

зламу студнепо-

дібна, але не 

розмащується 

(зефір, пастила, 

мармелад, же-

лейні вироби); 

- густа, м'яка, 

пластична, ма-

жуча (джеми, 

начинки, по-

видло, напов-

нювачі тощо) 

із вмістом сухих речовин 

 Консис-

тенція: 

- тверда, 

крихка, 

пориста 

(печиво 

цукрове, 

здобне) 
 

Консис-

тенція: 

- м'яка, що 

добре 

ріжеться,  

рівномірно 

пориста 

(кекси, 

тістечка, 

пряники, 

бісквіти) 
 

91…97% 70…90% 

Призначення 

Для масового споживання (до 1 мг/100 г), лікувально-профілактичного  

(2…3 мг/100 г) та лікувального (від 3 мг/100 г і більше) спрямування 
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потребує введення збагачувальних добавок, а саме: фруктово-ягідні начинки і 

ірис тиражований. Нами спрогнозовано, що введення до складу фруктово-

ягідних начинок та ірису тиражованого залізовмісних дієтичних добавок на 

основі харчової крові та рослинної сировини дозволить створити асортимент 

нової продукції з поліпшеними споживними властивостями. 

 

3.1. Товарознавча характеристика фруктово-ягідних начинок 

із дієтичними добавками «Редгем», «Калгем», «Фітогем» 

 
3.1.1. Вплив дієтичних добавок на показники якості фруктово-ягідних 

начинок, збагачених гемовим залізом 

 
Із асортименту дієтичних добавок обрано «Редгем», «Калгем», що за 

органолептичними ознаками (колір, смак) мають певну спорідненість із 

фруктово-ягідними начинками. Нами висунуто робочу гіпотезу, про введення 

цих добавок до складу яблучно-чорносмородинового повидла [259; 260], під 

час виробництва начинок на його основі. Дієтична добавка «Фітогем» має не 

характерний для фруктово-ягідних начинок колір та смак, що виключає 

доцільність його використання. 

Під час розробки рецептури фруктово-ягідних начинок із використанням 

дієтичних добавок «Редгем», «Калгем», виходили з необхідності забезпечити 

добову норму споживання гемового заліза, а також надання антиоксидантних 

властивостей під час збереженні сприйнятливих органолептичних характеристик 

готових виробів.  

В роботі нами було використано моделювання якості продукту, що 

збагачується. Виходячи з мети, що покладена в основу роботи, за допомогою 

«Моделі якості» вивчено комплекс показників якості, що впливають на процес 

формування споживних властивостей фруктово-ягідних начинок збагачених 

гемовим залізом (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – «Модель якості» для визначення основних показників, що формують 

споживні властивості фруктово-ягідних начинок збагачених гемовим залізом 

 

Як відомо фізіологічною нормою споживання заліза на добу є 15…20 мг 

загального, чи 3…4 мг гемового. Залежно від вмісту гемового заліза в 

продукті, їх можна класифікувати на продукти масового призначення, 

продукти лікувально-профілактичного і лікувального [49]. У дієтичних 

добавках «Калгем», «Редгем», «Фітогем» міститься 0,6…0,65 г/100 г гемового 

заліза. Виходячи з цього, запропоновано введення дієтичних добавок 

«Калгем», «Редгем», «Фітогем» у наступних масових частках до маси повидла: 

9, 11, 13,5%, що забезпечить 1/3 (вміст гемового заліза у виробі з начинкою     

до 1,03 мг/100 г), 1/2 (вміст гемового заліза у виробі з начинкою не менше     

1,4 мг/100 г) та 2/3 (вміст гемового заліза у готовому печиві з начинкою не 

менше 4 мг/100 г) гемового заліза від добової потреби людини в ньому, за 

умови споживання 100 г виробів із начинками.  

Розрахунки проведено при введенні у печиво 20% начинки, збільшенням 

вмісту начинки можна коригувати вміст гемового заліза. Визначено 

закономірність формування органолептичних властивостей нових начинок при 

введенні дієтичних добавок у масових частках 9; 11; 13,5% від маси повидла.  

Показники, що 
формують споживні 
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Результати наведені у таблиці 3.1. 

Як видно з таблиці 3.1 введення 9% дієтичної добавки «Калгем» до 

яблучно-чорносмородинового повидла не змінювало органолептичні 

показники якості начинки, при введенні 11% цієї дієтичної добавки з'являвся 

ледь помітний приємний квітковий аромат та легкий присмак календули, що 

не псувало смакові відчуття. 

Введення 9% дієтичної добавки «Редгем» до яблучно-

чорносмородинового повидла також майже не впливало на смак і запах 

начинки (спостерігалось лише зменшення кислинки у присмаку), при  введенні 

11% цієї добавки зникла кислинка у присмаку та відчувався легкий присмак 

добавки, проте взагалі смак та запах залишилися характерними для чорної 

смородини. На показники зовнішнього вигляду та консистенцію введення 

дієтичних добавок «Калгем» та «Редгем»  у кількості 9 та 11% не впливало. 

З таблиці 3.1 видно, що відсоток введення добавок у повидло яблучно-

чорносмородинове обмежений впливом на органолептичні властивості. Так, 

додавання до маси повидла 13,5% дієтичних добавок сприяє появі 

неприємного стороннього запаху і присмаку, що виключає можливість 

формування асортименту фруктово-ягідних начинок лікувального 

призначення з вмістом гемового заліза від 4 мг/100 г продукту.  

Таким чином найбільш прийнятними за органолептичними показниками 

є начинки на основі яблучно-чорносмородинового повидла із введенням 9% 

дієтичних добавок «Калгем» та «Редгем» від маси повидла. Введення 11% 

призводить до появи незначного присмаку добавок і може бути використано 

для виробництва продуктів лікувально-профілактичного призначення, при цьому 

вміст начинки у кондитерському виробі можна варіювати до 25%.   
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Таблиця 3.1 – Органолептичні показники якості дослідних зразків фруктово-ягідних начинок на основі повидла  

яблучно-чорносмородинового з дієтичними добавками «Редгем» та «Калгем» 

 

Показник 

Контроль Характеристика зразків 

Повидло яблучно-

чорносмородинове 

Зразок з 9% дієтичної 

добавки 

Зразок з 11% дієтичної 

добавки 

Зразок з 13,5% дієтичної 

добавки 

«Калгем» «Редгем» «Калгем» «Редгем» «Калгем» «Редгем» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Зовнішній 

вигляд 

Однорідна перетерта 

пастоподібна маса, 

без неперетертих 

шматочків шкіроч-

ки, з поодиноким 

насінням ягід 

Однорідна перетерта пастоподібна масса, без 

неперетертих шматочків шкірочки з поодиноким 

насінням ягід 

Перетерта пастоподібна 

маса, не зовсім однорідна, 

спостерігаються поодиноки 

насіння ягід та вкраплення 

добавки 

Консис-

тенція 

Густа, мазка, 

пластична, без ознак 

зацукровування, 

добре наноситься на 

тістову заготовку 

Густа, мазка, пластична, без ознак зацукровування, добре 

наноситься на  тістовую заготовку 

Густа, мазка, не досить 

пластична при нанесенні на  

тістовую заготовку 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Смак і 
запах 

Смак кисло-
солодкий, запах 
властивий ягодам 
чорної смородини 

Запах 
властивий 
повидлу із 
чорної 

смородини, 
смак кисло-
солодкий 
властивий 
чорній 

смородині 

Запах 
властивий 
повидлу із 
чорної 

смородини, 
смак 

солодкий з 
кислинкою і 
характерим 
для чорної 
смородини 
присмаком 

Запах 
властивий 
повидлу із 
чорної 

смородини, є 
незначний 
квітковий 
відтінок, 

смак кисло-
солодкий 
властивий 
чорній 

смородині, з 
легким 

присмаком 
календули 

Запах 
властивий 
повидлу із 
чорної 

смородини, 
смак 

солодкий з 
відтінком 
шипшини і 
характерим 
для чорної 
смородини 
присмаком 

Запах 
властивий 
повидлу із 
чорної 

смородини, 
відчувається 

не 
характерний 
сторонній 
присмак 
добавки 

Запах 
властивий 
повидлу із 
чорної 

смородини, 
відчувається 

не 
характерний 
сторонній 
присмак 
добавки 

Колір Темно бордовий з 

червоно-фіолетовим 

відтінком 

Бордовий з 

червоно-

фіолетовим 

відтінком 

Бордовий з 

червоно-

фіолетовим 

відтінком 

Темно-

бордовий з 

фіолетовим 

відтінком 

Бордовий з 

фіолетовим 

відтінком 

Коричнево-

бордовий 

колір 

Коричнево-

бордовий 

колір з 

бурим 

відтінком 
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Для більш повної та об'єктивної характеристики органолептичних 

показників якості (зовнішній вигляд, консистенція, колір, смак і запах) було 

розроблено проведено закриту дегустацію у лабораторіях підприємств СУАП 

«Європоль ТОВ» та ПП «Бондарев С.О.». Для дегустаційної оцінки фруктово-

ягідних начинок було розроблено 5-ти бальну шкалу (на основі базових 

органолептичних показників якості). Для кожного показника встановлено межі 

балів, нижче яких продукт не може поступати для реалізації споживачам. 

Кожному показнику, залежно від його значущості, присвоєно коефіцієнт 

вагомості та надана відповідна характеристика. Загальна оцінка складається із 

суми оцінок за кожним з показників. 

Результати дегустації наведено у таблиці 3.2. 

 
Таблиця 3.2 – Дегустаційна оцінка фруктово-ягідних начинок,  

збагачених гемовим залізом 

Показник Контроль 

Вміст добавок у яблучно-чорносмородиновому 

повидлі, % 

«Калгем» «Редгем» 

9 11 9 11 

Зовнішній 

вигляд 

 

0,96 ± 0,1 

 

0,96 ± 0,1 

 

0,96 ± 0,4 

 

0,96 ± 0,4 

 

0,9 ± 0,2 
Консистенція 0,94 ± 0,06 0,98 ± 0,02 0,96 ± 0,4 0,97 ± 0,03 0,97 ± 0,4 

Смак та запах 2,0 ± 0,01 1,92 ± 0,08 1,87 ± 0,05 1,94 ± 0,1 1,85 ± 0,7 

Колір 0,90 ± 0,06 0,96 ± 0,04 0,92 ± 0,04 0,97 ± 0,05 0,94 ± 0,02 

Загальний бал 4,8 «дуже 

добре» 

4,82 «дуже 

добре» 

4,71 

«добре» 

4,84 «дуже 

добре» 

4,7 

«добре» 

 
Як видно з таблиці 3.2 всі досліджені зразки характеризувалися високими 

показниками якості. Найбільш високі показники мали фруктово-ягідні начинки 

на основі яблучно-чорносмородинового повидла, виготовлені з введенням 
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дієтичних добавок «Калгем» та «Редгем» у масових частках 9% (отримали 

оцінку «дуже добре»). Ці зразки мали темно-бордовий з червоно-фіолетовим 

відтінком колір, запах та смак властивий вихідній фруктово-ягідній сировині, 

без сторонніх присмаків та запахів, густу, мазку, пластичну консистенцію.  

Зразки начинок з 11% дієтичних добавок «Калгем» та «Редгем» отримали 

меншу оцінку 4,71 та 4,7 балів відповідно, що є прийнятним згідно із 

характеристикою рівнів оцінки якості.  

У начинках збагачених дієтичними добавками «Калгем» та «Редгем» 

проведено дослідження співвідношення форм гемоглобіну, як одного з 

основних показників якості, що визначає їх фізіологічну цінність. Результати 

наведено у таблиці 3.3. 

 
Таблиця 3.3 – Форми гемоглобіну у фруктово-ягідних начинках, 

збагачених гемовим залізом, після виготовлення 

 

Зразок фруктово-

ягідної начинки 

Форма гемоглобіну, % 

Fe2+ Fe3+ 

HbO2 Hb MetHb 

Із дієтичною 

добавкою «Калгем» 0 51 ± 3 49 ± 3 

Із дієтичною 

добавкою «Редгем» 

 

1 ± 0,1 

 

49 ± 3 

 

50 ± 3 

 
Як видно з таблиці 3.3, співвідношення дво- та три валентного заліза в 

начинках є майже оптимальним, що свідчить про високу фізіологічну цінність 

продукту.  

Проведені дослідження органолептичних та фізіологічних властивостей 

дозволили обрати масові частки дієтичних добавок – 9 і 11% для визначення 

співвідношення рецептурних компонентів у зразках фруктово-ягідних начинок 

на основі повидла і розробки їх асортименту (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 – Співвідношення рецептурних компонентів  

у фруктово-ягідних начинках, збагачених гемовим залізом 

Сировина 

Вміст сухих 
речовин, % 

Витрати сировини  
на 100 кг начинки, кг 

із «Ред-
гем» 

із «Кал-
гем» 

із «Ред-
гем» 

із «Кал-
гем» 

масового призначення 

Цукор-пісок  99,85 99,85 10,97 10,97 

Повидло яблучно-чорносмородинове  61,00 61,00 93,34 93,29 

Дієтичні добавки: «Калгем», «Редгем» 93,00 93,75 10,41 10,35 

Усього – – 114,72 114,61 

Вихід – – 100,00 100,00 

лікувально-профілактичного спрямування 

Цукор-пісок  99,85 99,85 10,78 10,77 

Повидло  
яблучно-чорносмородинове (повидло 
яблучно-чорноплідногоробинове) 

 
 

61,00 

 
 

61,00 

 
 

90,36 

 
 

90,34 

Дієтичні добавки: «Калгем», «Редгем» 93,00 93,75 12,63 12,50 

Усього – – 113,77 113,61 

Вихід – – 100,00 100,00 

 
Для отримання начинки використовували традиційну технологію 

виготовлення фруктово-ягідних начинок [261; 262] із заміною у рецептурі 

частини повидла та цукру на дієтичні добавки «Редгем», «Калгем» у 

рівнозначних масових частках із урахуванням вмісту сухих речовин.  

Відомо, що структурно-механічні властивості продуктів роблять вплив на 

їх зовнішній вигляд, смакові відчуття при споживанні, і особливо на 

консистенцію [190; 262; 263]. 

Послідовність операцій при виготовленні фруктово-ягідних начинок на 

основі повидла показана на рисунку 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Послідовність операцій під час виготовлення фруктово-ягідних 

начинок, збагачених гемовим залізом 

 
Оскільки фруктово-ягідні начинки мають певні структурно-механічні 

властивості, такі як в'язку, але не текучу консистенцію, вивчено вплив порошку 

дієтичних добавок на структурно-механічні властивості нових фруктово-ягідних 

начинок на основі яблучно-чорносмородинового повидла під час врахування 

балів, наданих при дегустації (результати досліджень структурно-механічних 
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властивостей фруктово-ягідних начинок на основі яблучно-

чорноплідногоробинового повидла з дієтичними добавками «Редгем» та 

«Калгем» значним чином не відрізнялись, тому ці дані не наводяться). Це дасть 

можливість визначити зону сприйнятної якості. Дослідження проводили на 

пенетрометрі «Labor» при тривалості занурення 5 с [173; 263]. 

На рис. 3.4 наведено результати дослідження структурно-механічних 

характеристик нових фруктово-ягідних начинок на основі яблучно-

чорносмородинового повидла з дієтичними добавками «Редгем» та «Калгем». 

За контроль взято фруктово-ягідну начинку на основі яблучно-

чорносмородинового повидла. Встановлено, що начинки належать до 

неньютонівських рідин.  

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

1

2

3

0 

5,0 

4,0 

2,0 

3,0 

1,0 

6,0 

Рисунок 3.4 – Граничне напруження зсуву та дегустаційна оцінка зразків 

фруктово-ягідних начинок, збагачених гемовим залізом, за різної масової частки 

дієтичних добавок: 1 – ♦ – фруктово-ягідна начинка з уведенням «Редгем»;  

2 – ▲ – фруктово-ягідна  начинка з уведенням «Калгем»; 3 – ■ – контроль 
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Із рис. 3.4 видно, що у контролі граничне напруження зсуву по 

відношенню до дослідних зразків є малою величиною, що свідчить про 

незначну силу структурно-механічних зв'язків. Під час додавання у фруктово-

ягідні начинки дієтичних добавок в масовій частці (Cr) 0...9% структура 

начинки поступово зміцнюється, і в межах 9...14% показник граничної напруги 

зсуву (σ) набуває значення 700 Па, що характеризує начинку як пластичну 

масу, що добре розмащується та піддається намазуванню. На цій ділянці 

гранична напруга зсуву (σ) практично не змінюється (σ = 700…740 Па), що 

очевидно зумовлено достатньою кількістю вологи в продукті. 

При подальшому збільшенні масової частки дієтичних добавок, вологи в 

суміші не вистачає для набухання введеного порошку, що за рахунок 

когезійних сил значним чином зміцнює структуру – цементує її.  

Зону кращої якості зумовлює 9…11% дієтичних добавок «Редгем» та 

«Калгем». Саме  за цих концентрацій дієтичних добавок «Редгем» та «Калгем», 

фруктово-ягідні начинки отримали оцінки від 4 до 5 балів.  

З рис. 3.4 також видно, що у контролі граничне напруження зсуву по 

відношенню до дослідних зразків стабільно мале, що свідчить про незначну 

силу структурно-механічних зв'язків.  

Таким чином дослідження структурно-механічних показників якості 

показало, що введення дієтичних добавок «Редгем» та «Калгем» у масових 

частках 9…11% є раціональним, що співпадає з даними органолептичних 

характеристик фруктово-ягідних начинок на основі яблучно-

чорносмородинового повидла. 

Проведено дослідження в'язкості нових фруктово-ягідних начинок 

збагачених гемовим залізом під час нагрівання у температурному інтервалі 

0…120° С, оскільки ця температура використовується при випіканні у 

напівзакритих борошняних кондитерських виробах  (рис. 3.5).  

Дослідження проводили на ротаційному віскозиметрі з керованою 

швидкістю зсуву γ та з термостатним блоком [264]. 
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За контроль було обрано 

традиційну фруктово-ягідну 

начинку на основі яблучно-

чорносмородинового повидла. 

Встановлено, що начинки 

відносяться до не ньютонів-

ських рідин.  

Як видно з рис. 3.5, 

в’язкість усіх зразків фруктово-

ягідних начинок залежить від 

температури. При підвищенні 

температури показник в’язкості 

в усіх зразках, у тому числі у 

контролі, починає швидко 

зменшуватись. При цьому у контролі за t < 100° C в'язкість зменшується до µ < 10 

Па с, що характеризує її як гранично зруйновану текучу систему. 

У зразках нових фруктово-ягідних начинок із дієтичними добавками 

«Редгем» та «Калгем» у масових частках 9% при температурі 100±5° С 

в’язкість набуває постійного значення і не змінюється при подальшому 

нагріванні до температури 120±5° С. При цьому у зразках фруктово-ягідних 

начинок із введенням дієтичних добавок «Редгем» чи «Калгем» у масових 

частках 11% значення показника в’язкості знаходяться у межах 50…70 Па⋅с, що 

на 50…70% вище ніж у зразках фруктово-ягідних начинок із введенням 

дієтичних добавок у масовій частці 9%, це свідчить про підвищення щільності 

начинок і характеризує їх консистенцію як в'язко-текучу.  

Таким чином на основі дослідження структурно-механічних властивостей 

підтверджено, що раціональними масовими частками дієтичних добавок 

«Редгем» та «Калгем» для введення у повидло яблучно-чорносмородинове є       

9 та 11%. 
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Рисунок 3.5 – Залежність в'язкості (µ) фруктово-

ягідних начинок від температури при введенні:  

–●– 11% «Калгем», –■– 11% «Редгем»,  

▲– 9% «Калгем», –♦– 9% «Редгем» 
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Одним із параметрів, що характеризують якість фруктово-ягідних начинок, 

є наявність у них термостабільних властивостей. Такі начинки повинні мати 

високий вміст сухих речовин (65…78%), досить в'язку структуру, не повинні 

википати, карамелізуватись, втрачати форму, що була надана при проведенні 

відсадження, протягом термообробки, та мати тиксотропні властивості.   

Для надання начинкам термостабільності вводять структуроутворювачі – 

високоетерифіковані та низькоетерифіковані пектини, активні з кальцієм, а так 

само високометоксильовані пектини спеціальних модифікацій у вигляді порошків 

[118; 119; 190]. 

Проведені дослідження дають можливість припустити, що підвищення 

в'язкості нових фруктово-ягідних начинок може сприяти набуттю 

термостабільних властивостей, а саме збереженню форми і відсутності ознак 

витікання та пригорання начинки під час випікання [262]. Для встановлення 

термостабільних властивостей фруктово-ягідних начинок збагачених гемовим 

залізом було проведено контрольну випічку (при t 140±° C) спеціально 

підготовлених зразків начинок згідно з методиками, запропонованими               

А.Ю. Колесновим [179].  

За контроль взято традиційну фруктову начинка на основі яблучно-

чорносмородинового повидла. Встановлено, що фруктово-ягідні начинки з 

дієтичними добавками «Калгем», «Редгем» зберігають форму, не закипають та не 

витікають при температурі випікання готових виробів, що свідчить про наявність 

у фруктово-ягідних начинках, збагачених гемовим залізом, термостабільних 

властивостей.  

При оцінці якості та харчової цінності фруктово-ягідних начинок має 

значення вивчення форм гемоглобіну після випікання борошняних кондитерських 

виробів, для яких вони призначені. Відомо, що висока температура, вища за 100° 

C, переводить окси (HbO2) і дезоксигемоглобін (Hb) – двовалентні форми 

гемового заліза, в метгемоглобін (MetHb) – тривалентну форму гемового заліза, 

що знижує його засвоюваність організмом.  
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Методом диференціальної спектроскопії досліджено вміст форм 

гемоглобіну у зразках нових фруктово-ягідних начинок після випікання виробів. 

Результати досліджень надано у таблиці 3.5. 

 
Таблиця 3.5 – Форми гемоглобіну у фруктово-ягідних начинках, 

збагачених гемовим залізом, після випікання виробів 

 

Зразок фруктово-

ягідних начинок 

Форма гемоглобіну, % 

Fe2+ Fe3+ 

HbO2 Hb MetHb 
Після виготовлення (контроль) 

із дієтичною 

добавкою «Калгем» 0  51 ± 3 49 ± 4 

із дієтичною 

добавкою «Редгем» 1 ± 0,1 49 ± 3 50 ± 3 

Після випікання виробів із начинкою 

із дієтичною 

добавкою «Калгем» 
 
0 

 
47 ± 3 

 
53 ± 3 

із дієтичною 

добавкою «Редгем» 
 
0 

 
43 ± 2 

 
57 ± 3 

  

Як видно з таблиці 3.5 у фруктово-ягідних начинках, збагачених гемовим 

залізом, після випікання борошняних кондитерських виробів гемові структури, 

що містять двовалентне гемове залізо, піддаються незначній зміні, що 

зумовлює високу харчову цінність нових начинок і дозволяє рекомендувати 

дієтичні добавки «Калгем», «Редгем» для збагачення фруктово-ягідних начинок 

для борошняних кондитерських виробів.  

Визначено загальний хімічний склад, фізико-хімічні властивості та 

енергетичну цінність фруктово-ягідних начинок збагачених гемовим залізом на 

основі повидла яблучно-чорносмородинового з введенням дієтичних добавок 

«Редгем» та «Калгем». Результати наведені у таблиці 3.6. 
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Таблиця 3.6 – Хімічний склад та енергетична цінність фруктово-ягідних 

начинок на основі яблучно-чорносмородинового повидла, 

 збагачених гемовим залізом 

 

Показник 

Контроль 

(начинка з 

яблучно-

чорносмо-

родинового 

повидла) 

Фруктово-ягідні начинки  

масового призначення 
лікувально-

профілактичного  

із 

«Калгем» 

із 

«Редгем» 

із 

«Калгем» 

із 

«Редгем» 

Масова частка, %:      

вологи 27,6 ± 1,3 26,0 ± 1,3 25,5 ± 1,3 24,9 ± 1,2 24,6 ± 1,2 

білка 0,70 ± 0,03 7,90 ± 0,35 8,10 ± 0,36 10,10 ± 0,45 10,30 ± 0,46 

ліпідів – 0,17 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,18 ± 0,01 

вуглеводів: 

у т.ч. клітковини 

67,1 ± 2,0 

2,70 ± 0,08 

60,9 ± 1,8 

2,55 ± 0,08 

61,2 ± 1,8 

2,57 ± 0,08 

60,1 ± 1,8 

2,51 ± 0,08 

60,4 ± 1,8 

2,53 ± 0,08 
золи 1,29 ± 0,05 1,90 ± 0,07 1,86 ± 0,07 2,10 ± 0,08 1,97 ± 0,08 

органічних кислот, 

у перерахунку на 

яблучну кислоту 

 

 

3,30 ± 0,17 

 

 

3,07 ± 0,15 

 

 

3,01 ± 0,15 

 

 

2,43±0,12 

 

 

2,38 ± 0,12 

Гемове залізо, 

мг/100 г 

 

– 

 

5,92 ± 0,08 

 

5,52 ± 0,07 

 

7,23 ± 0,08 

 

6,70 ± 0,05 
ОАК·10-3, 

моль/100 г 

 

4,7 ± 0,1 

 

5,3 ± 0,1 

 

5,5 ± 0,1 

 

5,5 ± 0,1 

 

5,8±0,1 
Енергетична 

цінність, ккал 

 

271,0 

 

269,0 

 

278,0 

 

282,0 

 

283,0 

 

З таблиці 3.6 видно, що відбувається суттєве збагачення продукту гемовим 

залізом (5,92…7,23 мг/100 г) та підвищується харчова цінність фруктово-ягідних 

начинок, порівняно з традиційним виробом. 

Нові начинки на основі повидла мають кислотність вищу за 1,5%, що 
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знаходиться у межах загальноприйнятних показників для начинок на основі 

повидла. Масова частка вологи у всіх зразках фруктово-ягідних начинок, 

збагачених гемовим залізом, складає до 26,0%, що є нормою для цих продуктів.  

Також із таблиці 3.6 видно, що в нових фруктово-ягідних начинках 

збільшується кількість білка на 7,2…9,6% залежно від призначення продукту. 

Крім того, енергетична цінність у нових начинках визначається не тільки 

вмістом цукрів, а і вмістом повноцінного білка. 

До складу нових фруктово-ягідних начинок входить повидло 

чорносмородинове, яке згідно з хімічним складом містить речовини (антоціани, 

флавоноїди, вітаміни, органічні кислоти тощо), що мають антиоксидантні 

властивості. Дієтичні добавки «Редгем» та «Калгем», згідно з проведеними           

(у розділі 3) дослідженнями теж містять комплекс антиоксидантів [326].  

Тому було досліджено антиоксидантні властивості начинок фруктово-

ягідних збагачених гемовим залізом. Результати наведено у таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7 – Характеристика антиоксидантних властивостей  

 фруктово-ягідних начинок, збагачених гемовим залізом 
 

Вид фруктово-ягідної начинки 

Антиоксидантна активність 

АОА×103 

Кл/100 г 

ОАК×10-3 

моль/100 г 

1 2 3 

Яблучно-чорносмородинове повидло 

(контроль) 

 

0,90 ± 0,02 

 

4,70 ± 0,20 

Начинка фруктово-ягідна на основі яблучно-

чорносмородинового повидла з дієтичною 

добавкою «Редгем» 9% 

 

 

1,06 ± 0,04 

 

 

5,50 ± 0,30 
Начинка фруктово-ягідна на основі яблучно-

чорносмородинового повидла з дієтичною 

добавкою «Калгем» 9% 

 

1,02 ± 0,03 

 

5,30 ± 0,25 
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Продовження табл. 3.7 
 

1 2 3 

Начинка фруктово-ягідна на основі яблучно-

чорносмородинового повидла з дієтичною 

добавкою «Редгем» 11% 

 

 

1,10 ± 0,04 

 

 

5,80 ± 0,30 
Начинка фруктово-ягідна на основі яблучно-

чорносмородинового повидла з дієтичною 

добавкою «Калгем» 11% 

 

 

1,07 ± 0,04 

 

 

5,50 ± 0,30 
 
З таблиці 3.7 видно, що введення у фруктово-ягідні начинки дієтичних 

добавок «Калгем», «Редгем» підвищує антиоксидантні властивості у начинках 

на 17…22% залежно від виду добавки. Максимальні антиоксидантні 

властивості спостерігаються при введенні 11% дієтичних добавок (від                          

5,50…5,8×10–3 ·моль/100 г).  

 

3.1.2. Товарознавча характеристика фруктово-ягідних начинок, 

збагачених гемовим залізом у процесі зберігання 

  

Строки зберігання начинок обирали відповідно до нормативно-технічної 

документації на повидло (за умови фасування і зберігання продукту в 

полімерних відерцях) [259]. 

Досліджено співвідношення форм гемоглобіну (HbO2 – оксигемоглобін, 

Hb – дезоксигемоглобін; Hi – метгемоглобін) після трох місяців зберігання 

фруктово-ягідних начинок. Встановлено, що вид повидла, на основі якого 

виготовлена начинка на співвідношення форм гемоглобіну не впливає. 

Результати досліджень надано у таблиці 3.8. 

З таблиці 3.8 видно, що у фруктово-ягідних начинках, збагачених 

гемовим залізом, співвідношення форм гемоглобіну протягом зберігання 

суттєво не змінюється, що свідчить про досить високу стабільність гемового 

комплексу в них.  
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Таблиця 3.8 – Форми гемоглобіну у фруктово-ягідних начинках 

збагачених гемовим залізом, після зберігання, порівняно з контролем 
 

Зразок фруктово-

ягідної начинки 

Форма гемоглобіну, % 

після виготовлення (контроль) 
після 3-х місяців  

зберігання 

Fe2+ Fe3+ Fe2+ Fe3+ 

HbO2 Hb MetHb HbO2 Hb MetHb 
із дієтичною 

добавкою «Калгем» 
 
0 

 
51 ± 3 

 
49 ± 3 

 
0 

 
48 ± 4 

 
52 ± 4 

із дієтичною 
добавкою «Редгем» 

 
1,0 ± 0,1 

 
49 ± 3 

 
50 ± 3 

 
0 

 
44 ± 2 

 
56 ± 3 

 

Дані по співвідношенню форм гемоглобіну корелюють із ремісійними 

характеристиками, що характеризують ступінь віддзеркалення світла певної 

довжини хвилі залежно від інтенсивності кольору об’єкта і досліджуються на 

спектрофотометрі «Specol-10». Результати досліджень надано на рис. 3.6. 
 

             

 

 
 а – після 3-х місяців зберігання               б – після виготовлення (контроль) 

 
Рисунок 3.6 – Ремісійні характеристики фруктово-ягідних начинок, збагачених 

гемовим залізом: ∆ – із дієтичною добавкою «Редгем» масового призначення;                 

□ – із дієтичною добавкою «Калгем» масового призначення; ○ – із дієтичною 

добавкою «Калгем» лікувально-профілактичного призначення; ◊ – із дієтичною 

добавкою «Редгем» лікувально-профілактичного призначення 
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Як видно з рис. 3.6 колір начинок змінюється незначно. Тобто кольорові 

характеристики у зразках майже повністю зберігаються після зберігання. 

На ділянках довжини хвиль від 470 до 520 нм (рис. 3.6), що 

характеризують прояву червоно-коричневого кольору, не спостерігається 

значної зміни кольору у всіх зразках начинок фруктово-ягідних, збагачених 

гемовим залізом, що корелює із органолептичними показниками якості начинок 

(див. табл. 3.1).  

Таким чином, фруктово-ягідні начинки збагачені гемовим залізом (на 

основі яблучно-чорносмородинового повидла) з введенням дієтичних добавок 

«Редгем» та «Калгем», можна рекомендувати для збагачення борошняних 

кондитерських виробів гемовим залізом та надання їм антианемічних та 

антиоксидантних властивостей. 

Досліджено показники безпечності начинок фруктово-ягідних збагачених 

гемовим залізом шляхом вивчення їх мікробіологічних показників якості через 

три місяці зберігання. Результати наведено у таблиці 3.9. Як видно з таблиці всі 

показники не перевищують норм дозволених стандартом [259].  

 
Таблиця 3.9 – Мікробіологічні показники якості фруктово-ягідних начинок, 

збагачених гемовим залізом, після зберігання 

 

Показник Норма 

Факт 

Начинка фруктово-

ягідна, збагачена 

гемовим залізом, із 

«Редгем» 

Начинка фруктово-

ягідна, збагачена 

гемовим залізом, із 

«Калгем» 

1 2 3 4 

КМАФАМ, КУО/г, 

не більше 

 

5×103 

 

10х101 

 

10х102 

БГКП (коліформи), в 1 г 
Не допуска-

ються 
Не виявлено Не виявлено 
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Продовження табл. 3.9 
 

1 2 3 4 

Дріжджі, КУО, в 1 г 
Не допуска-

ються 
Не виявлено Не виявлено 

Плісняві гриби, КУО, 

 в 1 г 

Не допуска-

ються 
Не виявлено Не виявлено 

Патогенні 

мікроорганізми, у тому 

числі бактерії роду 

Salmonella, в 25 г 

Не допуска-

ються 
Не виявлено Не виявлено 

 
На начинки фруктово-ягідні збагачені гемовим залізом, розроблено 

проект технічних умов, нові начинки впроваджено у виробництво в умовах    

ЗАТ Кондитерська фабрика «Харків'янка», СУАП «Європоль ТОВ», ПП 

«Бондарев С.О.», вироблено дослідно-промислові партії начинок та печива з 

начинками, отрмано заключення про соціальний ефект. 

Таким чином, багатоплановими комплексними дослідженнями сформовано 

асортимент фруктово-ягідних начинок, збагачених гемовим залізом загального 

та лікувально-профілактичного спрямування, на основі яблучно-

чорносмородинового та яблучно-чорноплідно-горобинового повидла з 

використанням дієтичних добавок «Редгем» та «Калгем». Також визначено 

низку споживних переваг, що характерні для нових фруктово-ягідних начинок: 

антиоксидантні властивості, вміст гемового заліза та повноцінних білків, 

набуття термостабільних властивостей. Проте, встановлено, що введення 

дієтичних добавок у кількості більше ніж 11%, було обмежено 

органолептичними властивостями фруктово-ягідних начинок, це унеможливило 

створення асортименту начинок лікувального спрямування для борошняних 

кондитерських виробів, що реалізуються споживачам через роздрібну 

торговельну мережу.  
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3.2. Формування якості та характеристика споживних властивостей 

солодких плиток (типу ірис), збагачених дієтичними добавками «Редгем», 

«Фітогем» та «Калгем» 

 
Для формування асортименту продуктів не лише масового, а й 

лікувального та лікувально-профілактичного призначення було обрано 

традиційний і відомий цукристий кондитерський виріб ірис тиражований. 

Підставою для вибору ірису тиражованого були наступні чинники: основними 

споживачами цих продуктів є жінки та діти, що найбільш піддані 

захворюванням на залізодефіцитну анемію; у рецептурний склад ірису входить 

порошок какао, тобто він має шоколадний колір.; технологія виготовлення 

ірису тиражованого передбачає проведення процесу тиражування при зниженні 

температури до 65…70° С, що забезпечить збереження гемового заліза та форм 

гемоглобіну у продукті після введення добавки. 

Часткові завдання досліджень містили: вибір базової рецептури для 

введення в неї дієтичних добавок «Редгем», «Калгем», «Фітогем»; визначення 

раціональної масової частки дієтичних добавок у рецептурах, що сприятиме 

створенню асортименту продуктів лікувально-профілактичного і лікувального 

призначення; вивчення впливу режимів тиражування на збереження форм 

гемоглобіну; вивчення споживних властивостей нових солодких плиток (типу 

ірис), збагачених гемовим залізом (органолептичних, фізико-хімічних, 

структурно-механічних, лікувально-профілактичних, безпечності, енергетичної 

цінності, співвідношення форм гемоглобіну) [265]; дослідження властивостей 

солодких плиток (типу ірис), збагачених гемовим залізом у процесі зберігання. 

В роботі було використано моделювання якості продукту, що 

досліджується. Виходячи з мети, що покладена в основу роботи, за допомогою 

«Моделі якості» вивчено комплекс показників якості [266], що впливають на 

процес формування споживних властивостей солодких плиток (типу ірису), 

збагачених гемовим залізом (рис. 3.7). 
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Отже, всі подальші дослідження спрямовані на одержання солодких 

плиток збагачених гемовим залізом, з введенням дієтичних добавок «Калгем», 

«Редгем», «Фітогем», товарознавчі властивості яких не нижчі за показники 

традиційного ірису тираженого напівтвердого. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 3.7 – Модель формування якості солодких плиток (типу ірис),  

збагачених гемовим залізом 

 

3.2.1. Вплив дієтичних добавок на показники якості солодких плиток 

(типу ірис), збагачених гемовим залізом 

 

Для створення рецептурної композиції нового продукту в якості базової, 

нами було обрано рецептуру і технологію ірису тиражованого напівтвердого 

«Дитячий» згідно з уніфікованими рецептурами на ірис № 5 [267]. 

Виготовлення солодких плиток здійснювали за традиційною технологією 

виготовлення ірису тиражованого [268; 269], відмінність складається у тому, 

що на заміну традиційного какао-порошку вводили одну з дієтичних добавок 

«Редгем», «Фітогем» чи «Калгем».  

Масову частку дієтичної добавки у рецептурі розраховували виходячи з 

рекомендованих норм зі споживання заліза, у тому числі й гемового, та 

Швидкість перемішування під час тиражування 

Температура 
тиражування, °С 

Показники, що формують 
споживні властивості 
солодких плиток  

(типу ірису), збагачених 
гемовим залізом 

 

Показники 
безпеки Співвідношення 

форм 
гемоглобіну, % 

Розміри 
кристалів 

Хімічний склад 

Енергетична 
цінність 

Органолептичні 
показники 
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органолептичних показників якості готового продукту (консистенція, смак та 

запах) в одиниці готового продукту [49; 196]. При цьому враховували, що для 

формування виробів лікувально-профілактичного спрямування, кількість 

гемового заліза повинна складати до 50% добової потреби його споживання, 

для виробів лікувального спрямування – до 100% [270], тому в рецептуру 

введено 4, 7 та 11% дієтичних добавок (введення 11% забезпечувало 

лікувальний ефект при споживанні від 50 г продукту на добу). 

Проведено органолептичну оцінку зразків ірисів, результати якої 

наведено у таблиці 3.10.  

Як видно з таблиці 3.10 форма солодких плиток була характерна для 

ірису і не залежала від масової частки дієтичних добавок у зразках. Смак та 

запах солодкої плитки при введенні дієтичних добавок  у масових частках 4 та 

7% були чітко виражені солодкі з легким ароматом ваніліну та вареного 

згущеного молока, характерні для ірису; колір продуктів від світло-

шоколадного до шоколадного, що відповідає нормі.  

У разі збільшення масової частки дієтичних добавок до 11% відчувався 

помітний сторонній присмак добавки, колір набував невластивого темного 

тону, що свідчило про недоцільність використання дієтичних добавок у 

вказаній масовій частці, для формування споживних властивостей асортименту 

солодких плиток для роздрібної торгівлі та може бути використаний при 

лікуванні у медичних закладах.  

Вивчено структурно-механічні властивості солодких плиток із 

визначеною масовою часткою дієтичних добавок (4%, 7%) за різними масовими 

частками продуктів тиражування. Згідно із традиційним процесом виробництва, 

масова частка продуктів тиражування, як «затравних» компонентів, повинна 

складати не більше 7…15% від маси рецептурної суміші, оскільки їхня 

кількість впливає на структурно-механічні властивості готового продукту [269]. 

У якості контролю взято традиційний ірис тиражований «Дитячий». 

Результати досліджень надано на рис. 3.8. 



 

 

109 

 
Таблиця 3.10 – Органолептичні показники якості зразків солодкої плитки (типу ірис) 

 із дієтичними добавками «Калгем», «Редгем», «Фітогем»  
Показник 

якості 

Характеристика зразків солодкої плитки з різними масовими частками дієтичних добавок 

4% 7% 11% 

«Калгем» «Редгем» «Фітогем» «Калгем» «Редгем» «Фітогем» «Калгем» «Редгем» «Фітогем» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Смак та 

запах 

Чітко ви-

ражені, со-

лодкі, з 

запахом 

ваніліну, 

присмаком 

згущеного 

молока та 

ледь поміт-

ним присма-

ком 

добавки.  

Чітко вира-

ражені, со-

лодкі, з 

запапахом 

ваніліну та 

присмаком 

згущеного 

молока, 

присмак 

добавки не 

відчуваєть-

ся  

Чітко 

виражені, 

солодкі, з  

запахом 

ваніліну та 

легким 

приємним  

травяним 

присмаком  

Солодкі,  з 

легким 

запахом 

ваніліну та 

присмаком 

добавки  

Солодкі, з 

запахом 

ваніліну, 

присма-

ком згу-

щеного 

молока та 

легким 

присма-

ком 

добавки  

Солодкі, з 

легким 

запахом 

ваніліну та 

трав'яним 

присмаком  

Солодкі, 

з 

запахом 

та прис-

маком 

добавки  

Солодкі,  

з легким 

запахом 

ванілі та 

відчут-

ним 

присма-

ком 

добавки  

Солодкі, 

з яскраво 

вира-

женим 

запахом 

та 

присма-

ком 

добавки  

Консис-

тенція 

Напівтверда, характерна для 

тиражованого ірису  

Напівтверда, характерна для 

тиражованого ірису  

Напівтверда характерна для 

напівтвердого тиражованого 

ірису  
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Колір 

Світло 

шоколад-

ний  

Шоколад-

ний з 

рудим 

відтінком  

Темно 

шоколад-

ний із зе-

ленуватим 

відтінком  

 Світло-

шоколад-

ний  

Шоколад-

ний із 

рудим 

відтінком  

Темно-

шоколад-

ний із зе-

ленуватим 

відтінком  

Темно  

шоко-

ладний  

Шоколад-

ний із 

рудим 

відтінком  

Темно 

коричне-

вий із 

зелену-

ваним 

відтінком  

Структура 

Кристалічна, з рівномірним 

розподілом кристалів цукру та 

добавки по всій масі, але на деяких 

ділянках відчувалися крупні 

кристали цукру  

Кристалічна, з рівномірним 

розподілом кристалів цукру та 

добавки по всій масі  

Кристалічна, з рівномірним 

розподілом кристалів цукру та 

добавки по всій масі  

Поверхня 

Рифлення  достатньо чітке.  

З нижньої сторони плитки дещо 

нерівна поверхня  

Нелипка, рифлення досить 

чітке, є помітні вкраплення 

дієтичної добавки. З нижньої 

сторони плитки дещо нерівна 

поверхня  

Нелипка, рифлення достатньо 

чітке, помітні вкраплення 

дієтичної добавки. З нижньої 

сторони плитки дещо нерівна 

поверхня  

Форма Плитка поділена на пластини, без значних деформацій, зріз достатньо рівний 
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З рис. 3.8 видно, що спостерігається змінення граничної напруги зсуву 

зразків солодкої плитки в залежності від масової продуктів тиражування, при 

цьому характер зміни не залежить від виду дієтичної добавки. Так при їх 

уведенні в зразки солодких плиток із масовою часткою дієтичної добавки 4% 

граничне напруження зсуву поступово збільшується і виходить на постійне 

значення при введенні продуктів тиражування в масових частках 4…7%, при 

збільшенні їх масової частки відбувається зростання граничної напруги зсуву, 

що супроводжується значним ущільненням структури солодких плиток.  

При дослідженні граничної напруги зсуву в зразках солодких плиток із 

масовою часткою дієтичних добавок 7%, граничне напруження зсуву виходить 

на постійне значення при введенні продуктів тиражування у масових частках 

1…4%. Збільшення масової частки продуктів тиражування недоцільно, 

виходячи з товарознавчих показників якості – структури готового продукту та 

Рисунок 3.8 – Гранична напруга зсуву (σ) солодких плиток залежно 

від відсоткового вмісту продуктів тиражування під час введення 

дієтичних добавок: □ – 4% («Редгем», «Калгем», «Фітогем»);                   

∆ – 7% («Редгем», «Калгем», «Фітогем»); ◊ – контроль 
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технологічних параметрів процесу тиражування (ускладнення перемішування). 

Цей факт імовірно зумовлений взаємодією часток дієтичних добавок між собою 

шляхом електростатичних та дисперсних сил. Тобто існує певна об'ємна 

густина розподілу часток у масі, коли їх взаємодія спричиняє утворення 

певного опору відносному зсуву шарів системи.  

При цьому з рис. 3.8 видно, що при проведенні процесу тиражування 

традиційним способом (контрольний зразок) для досягнення необхідної 

структури продукту потребується більше 11% затравних компонентів – 

технологічних відходів ірису, що підвищує калорійність готового продукту.  

Для характеристики органолептичних показників якості (зовнішній вигляд, 

консистенція, колір, смак і запах) була проведена закрита дегустація у 

лабораторії виробничих підприємств «ПП Бондарев» та СУАП «Європоль ТОВ».  

Кількість дегустаторів – п’ятеро чоловік. Оцінку проводили за 10-ти 

бальною шкалою. При цьому кожному показнику відводилась відповідна 

кількість балів, залежно від його значущості: структура – коефіцієнт значимості 

0,3, max оцінка 3 бали; консистенція – коефіцієнт значимості 0,2, max оцінка 2 

бали; колір – коефіцієнт значимості 0,1, max 1 бал; смак та запах – коефіцієнт 

значимості 0,3, max оцінка 3 бали; поверхня – коефіцієнт значущості 0,1, max 

оцінка 1 бал. За виявлені недоліки знімались бали зі ступенем знижки – 0,2 

бали. Контроль – ірис «Дитячий» [328]. Результати дегустації надано в 

таблицях 3.11–3.13. 

Проведена органолептична оцінка зразків солодкої плитки з дієтичними 

добавками «Калгем», «Редгем», «Фітогем» у визначених масових частках (4% 

дієтичної добавки та 4…7% продуктів тиражування; 7% дієтичної добавки та 

1…4% продуктів тиражування) показала, що структура продукту набула 

характерної напівтвердої дрібнокристалічної структури, що відповідає 

товарознавчим показникам якості ірису.  
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Таблиця 3.11 – Дегустаційна оцінка зразків солодкої плитки з дієтичною добавкою  «Калгем»  

 

Показник 
Контроль, 

бал 

Оцінка зразків солодкої плитки, бал 

4% дієтичної добавки «Калгем»  7% дієтичної добавки «Калгем»  

із додаванням продуктів тиражування із додаванням продуктів тиражування 

4% 5% 6% 7% 1% 2% 3% 4% 

Структура 2,76 ± 0,03 2,67 ± 0,02 2,85 ± 0,04 2,91 ± 0,021 2,79 ± 0,02 2,79 ± 0,04 2,91 ± 0,02 2,91 ± 0,02 2,79 ± 0,02 

Консис-

тенція    1,80 ± 0,02 1,64 ± 0,02  1,80 ± 0,015 1,96 ± 0,03 1,74 ± 0,03 1,80 ± 0,01 1,80 ± 0,01 2,00 ± 0,02 1,76 ± 0,02 

Колір 1,00 ± 0,01  0,84 ± 0,016 0,96 ± 0,08 0,96 ± 0,02 0,84 ± 0,07 0,90 ± 0,03 0,96 ± 0,028 0,84 ± 0,01 0,78±0,01 

Смак та 

запах 2,91 ± 0,03  2,76 ± 0,036 2,85 ± 0,06 2,97 ± 0,06 2,85 ± 0,02 2,79 ± 0,02 2,82 ± 0,021 2,85 ± 0,016 2,85 ± 0,02 

Поверхня 1,0 ± 0,014 0,68 ± 0,06 0,80 ± 0,02 0,98 ± 0,04 1,00 ± 0,01 0,80 ± 0,02 0,84 ± 0,01 1,00 ± 0,01 0,90 ± 0,01 

Загаль-

ний бал 9,47 8,6 9,26 9,78 9,22 9,08 9,33 9,6 9,08 
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Таблиця 3.12 – Дегустаційна оцінка зразків солодкої плитки, збагаченої гемовим залізом,  

із дієтичною добавкою  «Редгем»  

Показник Контроль 

Вид солодкої плитки 

4% дієтичної добавки «Редгем» 7% дієтичної добавки «Редгем»  

із додаванням продуктів тиражування із додаванням продуктів тиражування  

4% 5% 6% 7% 1% 2% 3% 4%  

Структура 2,76 ± 0,03 2,70 ± 0,02 2,88 ± 0,03 2,94 ± 0,02 2,82 ± 0,02 2,79 ± 0,04 2,91 ± 0,02 2,94 ± 0,12 2,79 ± 0,24  

Консис-

тенція 

 

1,80 ± 0,02 

 

1,64 ± 0,018 

 

1,80 ± 0,2 

 

1,96 ± 0,16 

 

1,70 ± 0,014 

 

1,8 ± 0,2 

 

1,8 ± 0,2 

 

2,00 ± 0,02 

 

1,66 ± 0,16 
 

Колір 1,00 ± 0,01 0,86 ± 0,016 0,94 ± 0,16 0,94 ± 0,16 0,84 ± 0,01 0,80 ± 0,28 0,84 ± 0,16 0,88 ± 0,3 0,86 ± 0,5  

Смак та 

запах 

 

2,91 ± 0,03 

 

2,73 ± 0,021 

 

2,85 ± 0,16 

 

2,94 ± 0,16 

 

2,85 ± 0,02 

 

2,79 ± 0,16 

 

2,82 ± 0,16 

 

2,82 ± 0,16 

 

2,82 ± 0,20 
 

Поверхня 1,00 ± 0,01 0,69 ± 0,01 0,8 ± 0,2 0,96 ± 0,01 0,98 ± 0,01 0,8 ± 0,2 0,84 ± 0,16 1,00 ± 0,01 0,96 ± 0,01  

Загальний 

бал 

 

9,47 

 

8,62 

 

9,28 

 

9,74 

 

9,19 

 

9,98 

 

9,21 

 

9,64 

 

9,09 
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Таблиця 3.13 – Дегустаційна оцінка зразків солодкої плитки, збагаченої гемовим залізом, 

 із дієтичною добавкою  «Фітогем»  

 

Показник Контроль 

Вид солодкої плитки 

4% дієтичної добавки «Фітогем» 7% дієтичної добавки «Фітогем»  

із додаванням продуктів тиражування із додаванням продуктів тиражування  

4% 5% 6% 7% 1% 2% 3% 4%  

Структура 2,76 ± 0,03 2,64 ± 0,018 2,79 ± 0,02 2,88 ± 0,02 2,82 ± 0,04 2,64 ± 0,03 2,8 ± 0,02 2,88 ± 0,012 2,8 ± 0,024  

Консис-

тенція 1,80 ± 0,02 1,68±0,03 1,80 ± 0,022 1,9 ± 0,2 1,80 ± 0,02 1,72 ± 0,02 1,90 ± 0,018 1,90 ± 0,002 1,80 ± 0,01 
 

Колір 1,00 ± 0,01 0,60±0,01 0,75 ± 0,016 0,82 ± 0,16 0,82±0,01 0,55 ± 0,01 0,65 ± 0,012 0,70 ± 0,01 0,72 ± 0,014  

Смак та 

запах 2,91 ± 0,03 2,73±0,021 2,82 ± 0,021 2,88 ± 0,16 2,83 ± 0,02 2,67 ± 0,02 2,78 ± 0,032 2,85 ± 0,02 2,85 ± 0,028 
 

Поверхня 1,00 ± 0,01 0,70 ± 0,01 0,82 ± 0,012 0,98 ± 0,01 0,96 ± 0,01  0,80 ± 0,01 0,88 ± 0,016 0,96 ± 0,01 0,96 ± 0,01  

Загальний 

бал 9,47 8,35 8,98 9,46 9,23 8,38 9,01 9,29 9,13 
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Як видно з таблиць 3.11, 3.12, 3.13, всі досліджені зразки отримали високі 

бали. Найбільш високі показники мали солодкі плитки з введенням 4% дієтичних 

добавок і 6% продуктів тиражування та з введенням 7% дієтичних добавок і 3% 

продуктів тиражування. Ці зразки мали кристалічну структуру з рівномірним 

розподілом кристалів цукру та добавок по всій массі за що отримали оцінку вищу 

за контрольний зразок. Консистенція була напівтвердою, характерною для 

напівтвердого тиражованого ірису, поверхня нелипка з досить чітким рифленням 

із ледь помітними вкрапленнями добавок.  

Смак солодких плиток при введенні 4% дієтичних добавок отримав оцінку 

нижчу за контроль, проте загальна сукупність балів була на рівні контрольного 

зразка. Тобто результатами дегустації встановлено масові частки дієтичних 

добавок та продуктів тиражування: 4% дієтичних добавок – 6% продуктів 

тиражування, при введенні 7% дієтичних добавок – 3% продуктів тиражування. 

 Проведені дослідження дозволили визначити співвідношення інгредієнтів 

для виготовлення нових солодких плиток (типу ірис), збагачених гемовим залізом, 

які надано у таблиці 3.14. 
 

Таблиця 3.14 – Співвідношення рецептурних компонентів  

у солодких плитках, збагачених гемовим залізом,  

«Каленгемчик», «Редгемчик», «Фітогемчик» 

Сировина 
Вміст сухих 

речовин, % 

Витрати сировини на 1 т солодкої 

плитки, кг 

у натурі у сухих речовинах 

1 2 3 4 

«Каленгемчик», «Редгемчик», «Фітогемчик» лікувально-профілактичного 

призначення 

Молоко згущене 74,0 368,4 272,6 

Цукор-пісок 99,85 390,0 389,41 

Патока 78,0 239,5 186,8 

Вершкове масло 84,0 42,1 35,4 

Продукти тиражування 95,0 60,0 57,0 
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Продовження табл. 3.14 
1 2 3 4 

Дієтичні добавки «Калгем», 

«Редгем» чи «Фітогем» 93,0 43,0 40,0 

Усього – 1143,0 981,21 

Вихід 94,0 1000,0 941,05 

«Каленгемчик», «Редгемчик», «Фітогемчик» лікувального призначення 

Молоко згущене 74,0 368,4 272,6 

Цукор-пісок 99,85 390,0 389,41 

Патока 78,0 239,5 186,8 

Вершкове масло 84,0 42,1 35,4 

Продукти тиражування  95,0 30,0 28,5 

Дієтичні добавки «Калгем», 

«Редгем» чи «Фітогем» 93,0 72,5 67,4 

Усього – 1142,5 980,11 

Вихід 94,0 1000,0 940,0 

 
Отже в результаті досліджень, залежно від вмісту дієтичних добавок, 

сформовано асортимент нових солодких плиток (типу ірису) лікувально-

профілактичного і лікувального споживання: «Каленгемчик», «Редгемчик» та 

«Фітогемчик». Дані продукти можуть використовуватися як додаткове джерело 

легкозасвоюваного гемового заліза в раціоні харчування людини, що є 

важливим в сучасній структурі харчування населення України.  

 

3.2.2. Вплив режимів тиражування на структурно-механічні 

характеристики та збереження форм гемоглобіну в солодких плитках 

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик» 

 
Для активізації процесу кристалоутворення та отримання 

дрібнокристалічної структури ірису, що є одним із важливіших товарознавчих 

показників якості продукту, проводять процес тиражування. Саме у процесі 

тиражування відбуваються основні структурно-механічні перетворення, що 
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характеризують якість готових ірисних виробів, їх консистенцію та структуру 

на зламі [265; 269].  

Введення у рецептурну суміш дієтичних добавок «Редгем», «Фітогем», 

«Калгем» на початку процесу кристалізації, на стадії тиражування гарячої 

ірисної маси може сприяти створенню додаткових центрів кристалізації. Тому 

наступним завданням досліджень було вивчення структурно-механічних 

характеристик солодких плиток «Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик»  

залежно від режимів тиражування (швидкості зсуву та температури) та вплив 

температури їх тиражування на збереження форм гемоглобіну в продукті.  

Під час проведення досліджень структурно-механічних характеристик 

було введено наступні позначення дослідних зразків солодких плиток:                

1. контроль – напівтвердий тиражований ірис «Дитячий»; 2. І-К – солодка 

плитка (типу ірис) «Каленгемчик»; 3. І-Р – солодка плитка (типу ірис) 

«Редгемчик»; 4. І-Ф – солодка плитка (типу ірис) «Фітогемчик». 

Досліджено в'язкість солодких плиток – µ з дієтичними добавками 

«Редгем», «Фітогем», «Калгем» у визначеному діапазоні швидкості зсуву γ за 

різних температур. Проведені дослідження показали, що введення дієтичних 

добавок, на заміну какао-порошку, не значно впливає на величину в’язкості 

солодких плиток у порівнянні з контролем. При цьому у всіх дослідних зразках 

солодких плиток виявлено залежність в’язкості від швидкості зсуву аналогічну 

до контрольного зразка. На рис. 3.9 представлено в’язкість зразка солодкої 

плитки «Каленгемчик» за різних температур.  

Результати надані у подвійних логарифмічних координатах, оскільки 

зміна параметрів µ та γ складає декілька порядків. 

З рис. 3.9 видно, що у діапазоні швидкостей зсуву 0,01…1 с-1 залежності 

близькі до лінійних, а при γ > 1 с-1 значення в'язкості солодких плиток 

наближаються до сталих величин. Це свідчить про те, що дослідні зразки є 

неньютонівськими рідинами, які відповідають на першій ділянці  реологічній 

моделі Оствальда (τ = Κ·γn).  
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При цьому в них спостерігається 

руйнування зв'язків із зростанням 

швидкостей зсуву γ. При 

швидкостях γ > 1с-1 значення 

в'язкості наближаються до сталої 

величини в'язкості зруйнованої  

структури. Для зруйнованої 

структури спостерігаються 

найменші сили зв'язку між 

компонентами солодкої плитки і 

тому, відповідно – їх найкраще 

перемішування. 

З рис. 3.9 також видно, що у 

температурному діапазоні 60…70º С в’язкості солодких плиток мають близькі 

значення, і починають швидко зростати лише за температур нижчих за 60º С, 

тобто з початком процесу активного структуроутворення. При цьому значно 

ускладнюється перемішування зразків та не забезпечується рівномірний розподіл 

добавок у продукті.  

Тобто процес тиражування доцільно проводити під час охолодження ірисної 

маси до 62…70 ± 1º C, що дозволило не змінювати традиційний процес 

виробництва і обрати визначений діапазон температури за оптимальний для 

введення дієтичних добавок.  

Вказані температури повинні забезпечити необхідні умови для утворення 

нових центрів кристалізації. До того ж ці температури мають забезпечити 

максимальне збереження двовалентної форми заліза у готовому продукті.  

Проведено дослідження співвідношення форм гемоглобіну в солодких 

плитках (типу ірису) після проведення процесу тиражування. Результати наведено 

у таблиці 3.15.  

За контроль взято дієтичні добавки «Редгем», «Фітогем», «Калгем». 

 
Рисунок 3.9 – В’язкість (µ) зразка І-К від 

швидкості зсуву (γ) за температур: ◊ – 40±1º C, 

∆ – 50±1º C, □ – 60±1º C,  + – 70±2º C 
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Таблиця 3.15 – Форми гемоглобіну в солодких плитках «Каленгемчик», 

«Редгемчик» та «Фітогемчик» після виготовлення 
 

Зразок солодкої 
плитки  

Форма гемоглобіну, % 

Fe2+ Fe3+ 

HbO2 Hb MetHb 

«Каленгемчик» 1 ± 0,1 48 ± 2 51 ± 4 

Контроль «Калгем» 3 ± 0 49 ± 4 48 ± 4 

«Редгемчик» 0 45 ± 3 55 ± 4 
Контроль «Редгем» 2 ± 0,2 44 ± 2 54 ± 3 

«Фітогемчик» 1 ± 0,1 44 ± 4 55 ± 3 

Контроль «Фітогем» 8 ± 0,5 41 ± 4 51 ± 4 

 
Як видно з таблиці 3.15 співвідношення форм гемоглобіну в солодких 

плитках після тиражування змінюється не значно в порівнянні з контрольними 

зразками добавок, що свідчить про доцільність введення дієтичних добавок на 

стадії тиражування при зниженні температури. 

Далі було досліджено температурні залежності в’язкості досліджуваних 

зразків солодких плиток, що визначені за сталої величини швидкості зсуву          

γ = 1 с-1. Результати наведено на рис. 3.10. 

З рис. 3.10 видно, що при температурі нижче за 60º С спостерігається 

швидке зростання в’язкості солодких плиток. Це можна пояснити активним 

процесом структуроутворення, який пов'язаний із зростанням кількості та розмірів 

кристалів. 

Вище 60º С в’язкість майже не змінюється, що пояснюється в'язкотекучим 

станом солодких плиток і є оптимальним для проведення тиражування з 

рівномірним розподілом дієтичних добавок у масі солодких плиток.  

При цьому значення в'язкості у всіх солодких плитках вище за контроль  на 

10…30%, що пов’язано з незначною часткою внесених порошків дієтичних 

добавок.  
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Це свідчить про те, що 

добавки дещо прискорюють 

загальний процес структуро-

утворення ірисної маси і 

можуть використовуватись 

на заміну какао та традицій-

них продуктів тиражування. 

На основі проведених 

досліджень структурно-

механічних властивостей 

нових солодких плиток (типу 

ірис), збагачених гемовим 

залізом, доведено можли-

вість введення у рецептуру традиційного напівтвердого тиражного ірису 

дієтичних добавок антианемічного спрямування «Редгем», «Фітогем», «Калгем» 

на заміну какао-порошку, що значним чином не впливає на параметри 

технологічного процесу та повинно посприяти утворенню дрібнокристалічної 

структури продукту. Оптимальними режимами, для проведення процесу 

тиражування, під час яких забезпечується збереження форм гемоглобіну та 

утворення необхідної структури солодких плиток «Каленгемчик», «Редгемчик» та 

«Фітогемчик» є температура – 61<t<70º С,  швидкість зсуву під час 

перемішування γ > 1 с-1, що не потребує змін параметрів технологічного процесу 

виробництва нових продуктів. 

 

3.2.3. Товарознавча характеристика солодких плиток  

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик»  

і визначення режимів їх зберігання та пакування 

 
Дослідження якості нових солодких плиток (типу ірис) направлено на 

визначення товарознавчих властивостей, складу і безпечності.  

Рисунок 3.10 – В’язкість солодких плиток (µ)  

за різних температур при сталій швидкості зсуву       

γ = 1 с-1: ∆ – контроль; ■ – «Каленгемчик»;                 

○ – «Фітогемчик»; ♦ – «Редгемчик» 
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Нові солодкі плитки потребують особливого контролю якості та 

безпеки, оскільки відрізняються специфічними умовами виробництва, 

зберігання, реалізації та рекомендовані для використання в лікувальних та 

лікувально-профілактичних цілях.  

Дослідження товарознавчих показників якості нових солодких плиток 

«Редгемчик», «Каленгемчик» та «Фітогемчик» націлено на встановлення 

об'єктивних, фактичних даних про якість готових до споживання виробів та 

умови і терміни їх зберігання. 

На початку було визначено загальний хімічний склад та енергетичну 

цінність солодких плиток (типу ірис) «Каленгемчик», «Редгемчик» та 

«Фітогемчик». Результати наведені у таблиці 3.16.  

Із таблиці 3.16 видно, що кількість гемового заліза, в солодких плитках 

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик» лікувально-профілактичного 

споживання, складає 3,36…2,58 мг/100 г, а у лікувального споживання від 3,9 

до 4,35 мг/100 г, залежно від виду добавки. Це дозволяє рекомендувати їх для 

введення у раціон харчування людей для профілактики захворювань на 

залізодефіцитну анемію. Так, при споживанні однієї солодкої плитки 

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик» лікувально-профілактичного 

спрямування масою 50 г організм людини отримує до 1,29 мг гемового заліза, 

що забезпечує не менше 30% добової потреби організму людини в цьому 

мікронутрієнті. При споживанні 50 г солодкої плитки лікувального 

спрямування, організм отримує не менше 2,15 мг гемового заліза, що 

забезпечує до 50% добової потреби організму людини в гемовому залізі. Для 

більш вираженого ефекту добова норма може бути збільшена до 2-х плиток 

(100 г).  

При цьому з таблиці видно, що відбувається збільшення вмісту білка та 

золи, а кількість вуглеводів зменшується, що сприяє стабілізації енергетичної 

цінності нових солодких плиток майже на рівні контролю.   
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Таблиця 3.16 – Хімічний склад та енергетична цінність солодких плиток (типу ірис) «Каленгемчик», 

«Редгемчик» та Фітогемчик», збагачених гемовим залізом,  

лікувально-профілактичного та лікувального спрямування 

Показник 

К
он
тр
ол
ь 

(ір
и
с 

«Д
и
тя
ч
и
й

»)
 Солодкі плитки, збагачені гемовим залізом 

лікувально-профілактичного 

спрямування 
лікувального спрямування 

«Кален-

гемчик» 

«Ред-

гемчик» 

«Фіто-

гемчик» 

«Кален-

гемчик» 

«Ред-

гемчик» 

«Фіто- 

гемчик» 

Масова частка, %:        

вологи 4,9 ± 0,2 5,3 ± 0,3 5,4 ± 0,3 5,4 ± 0,3 5,0 ± 0,2 4,9 ± 0,2 4,9 ± 0,2 

білка 4,20 ± 0,15 7,80 ± 0,35 7,80 ± 0 ,35 7,70 ± 0,35 8,80 ± 0,40 8,80 ± 0,35 8,60 ± 0,38 

жиру 6,50 ± 0,30 6,15 ± 0,30 6,10 ± 0,30 6,15 ± 0,30 5,95 ± 0,30 5,92 ± 0,30 5,80 ± 0,30 

вуглеводів,  

у тому числі редукуючих речовин 

84,1 ± 4,2 

16,4 ± 0,9 

79,0 ± 4,0 

15,5 ± 0,8 

78,9 ± 4,0 

15,4 ± 0,8 

78,8 ± 4,0 

14,2 ± 0,7 

78,5 ± 4,0 

15,6 ± 0,8 

78,2 ± 4,0 

13,8 ± 0,7 

78,4 ± 4,0 

13,7 ± 0,7 

харчових волокон 0 0,90 ± 0,04 0,95 ± 0,04 1,02 ± 0,04 0,92 ± 0,04 1,30 ± 0,05 1,36 ± 0,05 

золи 0,30 ± 0,01 0,78 ± 0,02 0,78 ± 0,02 0,84 ± 0,02 0,81 ± 0,02 0,83 ± 0,02 0,89 ± 0,03 

Вміст гемового заліза, мг/100 г – 2,58 ± 0,01 2,36 ± 0,01 2,36 ± 0,01 4,35 ± 0,02 3,9 ± 0,01 3,9 ± 0,01 

Масова частка золи, нерозчинної в 

10%-ому розчині НCl, % не більше 

0,080 ± 

0,002 

0,070 ± 

0,002 

0,070 ± 

0,002 

0,073 ± 

0,002 

0,080 ± 

0,002 

0,080 ± 

0,002 

0,082 ± 

0,002 
Енергетична цінність, ккал 400,0 402,5 402,1 401,7 402,5 401,7 401,2 
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З даних таблиці 3.16 також видно, що масова частка вологи, у зразках нових 

солодких плиток, складає 4,9…5,4%, що є нормою для ірису тиражованого (не 

більше 6%). Масова частка редукуючих речовин, у нових солодких плитках, дещо 

нижча за контрольний зразок, що пояснюється зменшенням частки цукру у 

рецептурі; вміст жиру знаходиться у межах встановлених стандартом на 

продукцію. Масова частка загальної золи у солодких плитках «Каленгемчик», 

«Редгемчик» та «Фітогемчик» перевищує контроль у 2,5–3 рази, що свідчить про 

більш багатий їх мінеральний склад. Солодкі плитки «Каленгемчик», «Редгемчик» 

та «Фітогемчик» масового та лікувально-профілактичного спрямування, 

порівняно з контролем, містять у своєму складі харчові волокна (0,9…1,36%) та 

майже у два рази більше білка.  

Одним із основних показників, що характеризує якість солодких плиток 

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик», збагачених гемовим залізом, є 

стабільність у них співвідношення форм гемоглобіну, оскільки в процесі 

виготовлення відбувається низку технологічних операцій, що можуть вплинути на 

цей показник. До того ж сформоване співвідношення форм гемоглобіну повинно 

забезпечуватись протягом усього строку зберігання продукту. 

Виходячи з цього, досліджено співвідношення форм гемоглобіну після 

виготовлення солодких плиток, результати надано у таблиці 3.17. 

 
Таблиця 3.17 – Форми гемоглобіну в солодких плитках (типу ірис) 

 «Каленгемчик», «Редгемчик», «Фітогемчик» 
 

Зразок солодкої 

плитки  

Форма гемоглобіну 

Fe2+ Fe3+ 

HbO2, % Hb, % (MetHb) % 

1 2 3 4 

«Каленгемчик» 0 48 ± 3 51 ± 3 

«Редгемчик» 0 43 ± 3 57 ± 4 

«Фітогемчик» 1 ± 0,1 45 ± 3 52 ± 4 



 

 

126 
 

Продовження табл. 3.17 
1 2 3 4 

Контроль – дієтична 

добавка «Калгем» 

 

4 ± 0,4 

 

49 ± 4 

 

47 ± 4 

Контроль – дієтична 

добавка «Редгем» 

 

5 ± 0,5 

 

45 ± 2 

 

50 ± 3 

Контроль – дієтична 

добавка «Фітогем» 

 

8 ± 1 

 

41 ± 4 

 

51 ± 4 

 
Як видно з таблиці 3.17, в готових солодких плитках «Каленгемчик», 

«Редгемчик» та «Фітогемчик» співвідношення форм гемоглобіну під час 

тиражування майже не змінилося. 

Оскільки дієтичні добавки «Редгем», «Фітогем» та «Калгем» мають 

антиоксидантні властивості, нами було проведено дослідження на наявність 

антиоксидантних властивостей у солодких плитках «Каленгемчик», «Редгемчик» 

та «Фітогемчик». Результати наведено на рис. 3.11. 
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Рисунок 3.11 --  Антиоксидантні властивості солодких плиток "Редгемчик", 
"Фітогемчик", " Каленгемчик"  порівняно з контролем:

-- лікувально-профілактичного призначення;

-- лікувального призначення
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З рис. 3.11 видно, що нові солодкі плитки «Каленгемчик», «Редгемчик» та 

«Фітогемчик» мають антиоксидантні властивості, що зумовлені введенням до їх 

рецептури дієтичних добавок «Калгем», «Редгем», «Фітогем». При цьому дещо 

більший показник антиоксидантної активності притаманний солодким плиткам 

лікувального спрямування. Найбільшу антиоксидантну властивість мають 

солодкі плитки «Редгемчик» лікувального спрямування – 110 кл/100 г. 

Мікроструктура ірисних мас, як і більшості кондитерських цукристих 

виробів визначає його консистенцію, структуру, зовнішній вигляд, смак [271]. 

Відповідно до стандарту високоякісним є тиражований ірис, який має 

дрібнокристалічну структуру, з рівномірним розподілом кристалів цукру по всій 

масі. При цьому склад кристалів характеризується як полідисперсний, де основну 

роль відіграє розмір основної фракції (5…40 мкм), а так само наявність і кількість 

дуже великих кристалів, які явно відчуваються при проведенні органолептичних 

досліджень і відповідно знижують якість продукту [271, 272].  

Досліджено розподіл та розміри кристалів цукру т в нових солодких 

плитках «Редгемчик», «Каленгемчик» та «Фітогемчик», для чого використовували 

цифровий аналіз їх мікрофотографій. Фотографування виконували на мікроскопі 

«Genaral» (Germany) та «Биолам-15» (об'єктив ×40, ×80) з використанням 

комп'ютерної цифрової мікроскопічної відеокамери DCM−300. Розміри гранул 

визначали за допомогою програми цифрового аналізу зображення Scope Photo 

Зроблено 110 контрольних знімків (по 22 кожного із зразків). Всього при 

проведенні досліджень оброблено по 1000 кристалів кожного зразка. У якості 

контрольного зразка обрано ірис «Дитячий». Отримані результати переведені у 

відносні одиниці – відсотки.  

Основну фракцію кристалів визначали за максимальним відсотковим їх 

вмістом в певному розмірному інтервалі, кількість і розміри кристалів у зразках 

солодких плиток наведені в таблиці 3.18. 

Як видно з таблиці 3.18 в нових солодких плитках «Редгемчик», 

«Фітогемчик» і «Каленгемчик» 83…86% складали кристали розміром 5…60 мкм, 
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при цьому в контрольному зразку дана фракція склала значно менший відсоток – 

65%. Фракція 80…180 мкм в нових солодких плитках склала 9,5…12%, що в         

2,5 рази менше порівняно з контролем, де дана фракція склала 29,6%. Кристали 

розміром більше 180 мкм спостерігалися у всіх досліджуваних зразках, але у 

відсотковому співвідношенні їх перевага відмічена в контрольному зразку. 

 

Таблиця 3.18 – Кількість і розміри кристалів у зразках солодких плиток 

 

 

Зразок 

 

Вміст кристалів відповідно до розмірів, % 

5…
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0 м

к
м

 

14
0…

16
0 м

к
м

 

16
0…

18
0 м

к
м

 

бі
л
ьш

е 

18
0 
м
к
м

 

Солодка плитка 

«Фітогемчик» 

 

19 

 

59 

 

6 

 

6,5 

 

3 

 

1,7 

 

1 

 

1 

 

1,3 

 

1,5 

Солодка плитка 

«Каленгемчик» 

 

22 

 

56 

 

7 

 

4 

 

4,2 

 

1,6 

 

1 

 

1,2 

 

1,4 

 

1,6 

Солодка плитка 

«Редгемчик» 

 

19 

 

56 

 

8 

 

5 

 

3 

 

2,9 

 

2 

 

1,4 

 

1,2 

 

1,5 

Ірис «Дитячий» 

(контроль) 

 

9 

 

42 

 

14 

 

4,4 

 

4,6 

 

1 

 

2 

 

10 

 

8 

 

4 

 
Структура ірису належить до основних товарознавчих показників якості, 

але визначається органолептично, що відноситься до суб'єктивних методів. Для 

переведення показника до об'єктивних, що виражаються цифровими значеннями, 

отримані результати по розмірах та кількості кристалів цукру було представлено у 

вигляді фізичної моделі – статистичної функції розподілу кристалів залежно від 

розмірів (∆N – загальна кількість кристалів, N – кількість кристалів у визначеному 

розмірному діапазоні ∆α). Отримані результати наведені на рис. 3.12. 

З рис. 3.12 видно, що в солодких плитках «Редгемчик», «Каленгемчик», 

«Фітогемчик» як і в контролі основна кількість кристалів знаходиться в діапазоні 

від 0 до 40 мкн. При цьому крупніші фракції кристалів цукру в солодких плитках 

«Редгемчик», «Каленгемчик», «Фітогемчик» розподілені практично рівномірно в 
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порівнянні з контролем, де значна кількість кристалів має розмір більше 140 мкм, 

що може вплинути на структуру ірису. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Розподіл кристалів у зразках солодких плиток: 1 – «Фітогемчик»,                     

2 – «Каленгемчик», 3 – «Редгемчик», 4 – Ірис «Дитячий» (контроль) 

 
З отриманих даних (рис. 3.12) також видно, що нові солодкі плитки 

«Редгемчик», «Каленгемчик», «Фітогемчик» при введенні в них дієтичних 

добавок мають більш тонкодисперсну і рівномірну структуру порівняно з 

традиційним тиражованим ірисом, що свідчить про поліпшення їх структури.  

Досліджено мікробіологічні показники якості солодких плиток. 

Результати наведено в таблиці 3.19. 

Як видно з таблиці 3.19, мікробіологічні показники солодких плиток 

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик» лікувально-профілактичного та 

лікувального спрямування знаходяться в межах норм, регламентованих 

нормативними документами. 
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Таблиця 3.19 – Мікробіологічні показники солодких плиток 

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик» 

Показник 

Н
ор
м
а 

Фактичний вміст у солодких плитках 

лікувально-

профілактичного 

спрямування 

лікувального 

спрямування 

«К
ал
ен

-

ге
м
ч
и
к

» 

«Р
ед
ге
м

-

ч
и
к

» 

« Ф
іт
о-

ге
м
ч
и
к

» 

«К
ал
ен

-

ге
м
ч
и
к

» 

«Р
ед
ге
м

-

ч
и
к

» 

«Ф
іт
о-

ге
м
ч
и
к

» 

КМАФАМ, КУО, 

в 1 г, не більше 

 

1×103 
Не виявлено Не виявлено 

БГКП (коліформи) 

в 0,1 г, не більше 

Не 

допус-

каються 

Не виявлено Не виявлено 

Дріжджі, КУО/г, 

не більше 

 

50 

Не ви-

явлено 

Не ви-

явлено 

Не ви-

явлено 

Не ви-

явлено 

Не ви-

явлено 

Не ви-

явлено 

Патогенні м/о, у 

тому числі 

бактерії роду 

Salmonella, в 25 г 

Не 

допус-

каються 

Не виявлено Не виявлено 

Плісняві гриби, 

КУО/г, не більше 

 

50 

Не ви-

явлено 

Не ви-

явлено 

Не ви-

явлено 

Не ви-

явлено 

Не ви-

явлено 

Не ви-

явлено 
 

Ірисні продукти, у тому числі й солодкі плитки відносяться до продуктів із 

низьким вмістом вологи. Це вимагає визначення відповідних умов температурно-

вологісного режиму під час їх зберігання та вибір таро-пакувальних матеріалів. 

При цьому необхідно враховувати, що може відбуватися процес вологообміну 

між продуктом і повітрям [253]. 

З метою визначення умов зберігання вивчено кінетику сорбції солодких 

плиток. Дослідження проводили тензометричним методом за температури 

повітря 18±2° С та вологості повітря φ=40…90%.  

В якості критерія [273], при виборі раціонального режиму зберігання, 

обрано постійність величини вологіовмісту солодких плиток (вологовміст 
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солодких плиток після виготовлення – 0,055…0,059 кг/кг), яка залежить від 

вологості оточуючого середовища та тривалості зберігання солодких плиток 

(доба). Запропонований критерій має наступний вигляд: 
 

     
min,

1
3  →−= =

=
∑ const

N

i
i WWQ ϕϕ            (3.1) 

 

де  N – кількість випробувань під час зберігання, шт; 

Wз –  контрольний вологовміст, що дорівнює  0,06 кг/кг; 

Wі – поточна величина вологовмісту;  

φ – вологість оточуючого середовища. 

Результати обчислення критерія Q для солодких плиток «Каленгемчик», 

«Редгемчик» та «Фітогемчик» надано у таблиці 3.20. За контроль взято ірис 

напівтвердий тиражований. 

Результати досліджень також наведено на рис. 3.13–3.16. 

 

Таблиця 3.20 – Критерій Q для солодких плиток «Каленгемчик», 

«Редгемчик» та «Фітогемчик» за заданого φ 
 

Вологість 
оточуючого 

середовища, % 

Значення крітерію Q для солодких плиток 

«Редгемчик» «Каленгемчик» «Фітогемчик» Контроль 

90 0,4271 0,4608 0,4509 0,4062 

80 0,0817 0,0879 0,0972 0,1496 

70 0,074 0,0537 0,0763 0,109 

60 0,2548 0,2626 0,2779 0,2685 

50 0,3204 0,2353 0,3084 0,2993 

40 0,30935 0,30276 0,2833 0,31427 
 

Аналіз наведених на рис. 3.13–3.16 кривих показує, що за відносної 

вологості повітря 70…80% протягом рекомендованих строків зберігання              

(2 місяці) у солодких плитках «Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик» 

зміна вологовмісту відбувається повільно, що видно на відповідних кривих 

сорбції.  
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Рисунок 3.13 - Кінетика сорбції 
солодкої плитки " Редгемчик"  за 

різної вологості повітря:

0
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0,08
0,1

0,12
0,14
0,16
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W, кг/кг

 t, доба

40% 50% 60%

70% 80% 90%

 

Рисунок 3.14 - Кінетика сорбції 
солодкої плитки "Каленгемчик"

 за різної вологості повітря:

0
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Рисунок 3.15 - Кінетика сорбції 
солодкої плитки "Фітогемчик" 

 за різної вологості повітря:
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Рисунок 3.16 - Кінетика сорбції 
контрольного зразка за різної 

вологості повітря:

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12
0,14
0,16
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W, кг/кг

 t, доба

40%; 50%; 60%;

70%; 80%; 90%;

 

Встановлено, що за вологості повітря 75%, солодкі плитки будуть 

характеризуватись постійним вологовмістом протягом всього терміну 

зберігання. 

З рис. 3.13–3.16 також видно, що за вологості повітря 90% вологовміст 

продукту поступово зростає, що зовні характеризувалось розвитком на 

контролі та дослідних зразках солодких плиток пліснявих грибів після 30 діб 

зберігання. За вологості повітря менше за 70% криві сорбції спрямовані вниз, 
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що характеризує зменшення вологовмісту, поступове висихання продукту і 

веде до втрати органолептичних властивостей: зміни структури, твердіння 

консистенції.  

При порівнянні з контролем (рис. 3.13) видно, що швидкість зміни 

вологовмісту у зразках солодких плиток «Каленгемчик», «Редгемчик» та 

«Фітогемчик» зменшується, що вочевидь пов'язано з вологоутримуючою 

здатністю компонентів дієтичних добавок, а саме підвищеним вмістом білків 

та целюлози. 

Таким чином, шляхом вивчення кінетики сорбції солодких плиток 

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик», встановлено оптимальні умови 

температурно-вологістного режиму під час  їх зберігання: вологість повітря              

φ = 75 ± 2%, температура 18±2° C.  

Традиційно ірис тиражований поступає у роздрібну торгівлю загорненим 

і не загорненим, фасованим, ваговим або поштучним. Втрати маси під час 

зберігання є нормованим показником згідно з нормами природних втрат 

відповідної групи цукристих кондитерських виробів. До того ж згідно з 

рекомендаціями  МОЗ України, функціональні продукти повинні поступати у 

роздрібну мережу в індивідуальній упаковці, з вказівкою вмісту внесених 

інгредієнт  на одиницю ваги продукту, із зазначенням можливих відхилень, 

тому подальші дослідження спрямовані на вибір пакувального матеріалу для 

солодких плиток «Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик» під час 

зберігання. 

Для пакування було обрано низку полімерних пакувальних матеріалів 

згідно з діючими нормативними документами, що традиційно 

використовуються для пакування цукристих кондитерських виробів: 

комбіновані упаковки целофан–поліетилен та фольга–поліетилен, алюмінієва 

фольга, поліетиленова плівка. Зберігання проводили при температурі 18 ± 3° C 

та вологості повітря 75%, що були визначені за оптимальні, термін – 2 місяці. 

Контроль ваги проводили через 11 діб. Динаміка зміни ваги при зберіганні 
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слодких плиток у різних видах пакувальних матеріалів наведена на рис. 3.17. 

Як видно з рис. 3.17 втрати ваги у комбінованих пакуваннях 

целофан+поліетилен та фольга–поліетилен були значно меншими ніж в 

упаковці з фольги чи поліетилену і складали не більше 2%, що відповідає 

нормам втрат для цукристих кондитерських продуктів. Втрати маси при 

зберігання у поліетиленовій плівці та в алюмінієвій фользі складали 6,4 та 5% 

відповідно. Тому обрано пакувальні матеріали: комбінована упаковка фольга–

поліетилен чи целофан–поліетилен. 

 

Рисунок 3.17 - Динаміка зміни ваги під час зберігання слодких плиток 
у різних видах пакувальних матеріалів:
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-- алюмінієва фольга; -- поліетилен;

-- целофан-поліетилен; -- фольга-поліетилен

 
Одним із основних показників, що характеризує якість солодких плиток 

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик» збагачених гемовим залізом є 

стабільність у них співвідношення форм гемоглобіну, яке повинно 

забезпечуватись протягом усього строку зберігання продукту. Досліджено 

співвідношення форм гемоглобіну після зберігання протягом 2-х місяців. 

Результати надано у таблиці 3.21. 
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Таблиця 3.21 – Форми гемоглобіну в солодких плитках «Каленгемчик», 

«Редгемчик» та «Фітогемчик» після 2-х місяців зберігання  

 

Зразок солодкої плитки  

Форма гемоглобіну, % 

Fe2+ Fe3+ 

HbO2 Hb MetHb 

Солодка плитка «Каленгемчик»  0 48 ± 3 51 ± 3 

Солодка плитка «Каленгемчик» (контроль) 

((контроль)(контроль)(контроль) 

0 46 ± 3 54 ± 4 

Солодка плитка «Редгемчик» 0 41 ± 3 59 ± 4 

Солодка плитка «Редгемчик» (контроль) 0 43 ± 3 57 ± 4 

Солодка плитка «Фітогемчик» 0 42 ± 3 58 ± 4 

Солодка плитка «Фітогемчик» (контроль) 1 ± 0,1 45 ± 3 52 ± 4 

 

Як видно з таблиці 3.21, в готових солодких плитках «Каленгемчик», 

«Редгемчик» та «Фітогемчик» співвідношення форм гемоглобіну під час 

зберігання майже не змінюється і залишається у межах заданої похибки. 

Дослідження мікробіологічних показників якості солодких плиток 

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик» при зберіганні в різних видах 

упаковки показали, що кількість мікроорганізмів у всіх видах солодких плиток 

майже не змінюється протягом зберігання і знаходиться в межах дозволених 

санітарно-гігієнічними нормами та нормами ДСТУ на продукт. Результати 

досліджень надано у таблиці 3.22. 

У результаті досліджень встановлено умови температурно-вологістого 

режиму при зберіганні солодких плиток «Каленгемчик», «Редгемчик» та 

«Фітогемчик»: вологість повітря 73% < φ < 77%, температура 18 ± 2° C. Обрано 

пакувальні матеріали для пакування солодких плиток: комбінована упаковка 

фольга–поліетилен чи целофан–поліетилен. 
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Таблиця 3.22 – Мікробіологічні показники солодких плиток 

«Каленгемчик», «Редгемчик» та «Фітогемчик» після зберігання  

протягом 2-х місяців 

 

Показник 

Н
ор
м
а 

Фактичний вміст 

Лікувально-профілактичного  

спрямування 
Лікувального спрямування 

«Кален-

гемчик» 

«Редгем-

чик» 

«Фіто-

гемчик» 

«Кален-

гемчик» 

«Редгем-

чик» 

«Фіто-

гемчик» 

КМАФАМ, 

КУО, в 1 г, 

не більше 

 

 

1×103 1×10 1,5x10 2,0x10 2,5x10 

БГКП 

(коліфор-

ми) в 0,1 г 

Не до-

пус-

каються 

 

Не виявлено 

 

Не 

вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не 

вияв-

лено 

Дріжджі, 

КУО/г, не 

більше 

 

 

50 

Не 

вияв-

лено 

Не 

вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не 

вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не 

вияв-

лено 

Плісняві 

гриби, 

КУО/г, не 

більше 

 

 

 

50 

Не 

вияв-

лено 

Не 

вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не 

вияв-

лено 

Не вияв-

лено 

Не 

вияв-

лено 

Патогенні 

м/о, у тому 

числі 

бактерії 

роду Salmo-

nella, в 25 г 

Не 

допус-

каються 

Не виявлено Не виявлено 

 

На солодкі плитки, збагачені гемовим залізом, розроблено проект 

нормативної документації, отримано деклараційні патенти. Солодкі плитки 

впроваджено у виробництво, в умовах ЗАТ Кондитерська фабрика 

«Харків'янка», СУАП «Європоль ТОВ», ПП «Бондарев С.О.» вироблено 
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дослідно-промислові партії солодких плиток збагачених гемовим залізом, 

мається заключення про соціальний ефект. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень встановлено 

строки та умови зберігання нових кондитерських виробів: фруктово-ягідних 

начинок протягом 3-х місяців у полімерних цеберках за температури 18 ± 2° С і 

вологості повітря 75 ± 2%; солодких плиток «Каленгемчик», «Редгемчик» та 

«Фітогемчик» протягом 2-х місяців у комбінованій упаковці фольга–поліетилен чи 

целофан–поліетилен за температури 18 ± 2° C і вологості  повітря 73% < φ < 77%. 
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РОЗДІЛ 4 

КОМПЛЕКСНА ТА ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКИ ЯКОСТІ  

СОЛОДКИХ ПЛИТОК ТА ФРУКТОВО-ЯГІДНИХ НАЧИНОК,  

ЩО МІСТЯТЬ ГЕМОВЕ ЗАЛІЗО 

 

Розглядаючи проблему якості треба зазначити, що оцінку якості 

називають простою, якщо оцінюється одиничний показник, та комплексною, 

якщо розглянуто хоча б один із комплексних показників.  

Для отримання комплексної оцінки було обрано та виміряно найбільш 

значущі параметри (властивості), кількісно їх зважено та розраховано сумарну 

оцінку з подальшим їх аналізом. При цьому обиралась ті властивості товару, що 

представляють реальний інтерес для споживача. 

Для визначення інтегральної оцінки якості нової продукції було 

враховано наступні дані: комплексний показник якості солодких плиток та 

фруктово-ягідних начинок, збагачених гемовим залізом, та показник 

економічної ефективності (рентабельності виробництва) від впровадження 

нової продукції у виробництво. Розрахунки комплексного та інтегрального 

показників якості проводили згідно з прийнятими принципами кваліметрії.  

Було побудовано графічне зображення ієрархічної структури – «дерево 

властивостей», і виділено на ньому необхідні та достатні для оцінки якості і 

корисності групи властивостей для солодких плиток (рис. 4.1) та для фруктово-

ягідних начинок збагачених гемовим залізом (рис. 4.2).  

Комплексну та інтегральну оцінки якості проводили згідно з прийнятими 

принципами кваліметрії [266]. Переведення отриманих абсолютних значень у 

відносні безрозмірні величини здійснювали за допомогою графіка функції 

бажаності Харрінгтона. Математичну модель комплексного показника якості 

розраховували за методом чисельної характеристики об'єкта, заснованого на 

законі адитивності, який може бути застосований для побудови моделі якості 

харчових продуктів цільового призначення [274]. 
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Визначення відносних показників якості солодких плиток та фруктово-

ягідних начинок збагачених гемовим залізом для груп А–Е, що характеризують 

якість продуктів, розраховували за формулами: 

 

    базі РРq /=  або ібаз РРq /= ,          (4.1) 

    
)/()( гр

і

ет

і

гр

іі РРРРq −−=
,          (4.2) 

 
де  Pi  –  значення і-го показника; 

Pбаз  – значення базового показника; 

Pi
гр – значення мінімального граничного показника; 

Pi
em – еталонне значення показника. 

Визначення внутрішньогрупових та міжгрупових коефіцієнтів вагомості 

проводили експертним методом, який засновано на усередненій думці 

спеціалістів, і вважається доцільним, оскільки визначення вагомості 

досліджувальних показників не можна підрахувати жодним з розрахункових 

шляхів.  

Розрахунок коефіцієнтів вагомості кожного показника проводився з 

дотриманням такої умови:  

 

1
1

=∑
=

n

i

Mi ,                   (4.3) 

 
де Мі  – коефіцієнт вагомості і-го показника; 

n – число показників якості в окремій групі. 

Для визначення відносних показників якості використовували дані 

абсолютних та базових значень, де для властивостей групи А для солодких 

плиток наведено оцінку за 10-бальною системою, а для фруктово-ягідних 

начинок за 5-бальною.  
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Рисунок 4.1 – «Дерево властивостей» фруктово-ягідних начинок, збагачених 

гемовим залізом, масового споживання (на основі яблучно-чорносмородинового 

повидла з дієтичною добавкою «Калгем») 
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Рисунок 4.2 – «Дерево властивостей» солодких плиток  

лікувально-профілактичного спрямування на прикладі «Каленгемчик» 
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На першому етапі проведення комплексної та інтегральної оцінки якості 

проведено визначення відносних показників якості солодких плиток 

лікувально-профілактичного спрямування на прикладі солодкої плитки 

«Каленгемчик», результати наведені у таблиці 4.1. 

Для властивостей груп В, С, D, E, F використовували значення, які 

виміряні за стандартними методиками і переведені у відносні за відношенням 

до їх базових значень (таблиця 4.1) 

 
Таблиця 4.1 – Визначення відносних показників якості для продукції – 

солодкі плитки «Каленгемчик» (на 100 г продукту) 
 

Одиниця 

вимірювання 

Кі-ті показник якості Відносний показник якості 

код контроль дослід код контроль дослід 

бали Ра1 2,76 2,91 qа1 0,92 0,97 

бали Ра2 1,8 1,96 qа2 0,9 0,98 

бали Ра3 1,0 0,96 qа3 1 0,96 

бали Ра4 2,91 2,97 qа4 0,97 0,99 

бали Ра5 1,0 0,98 qа5 1 0,98 

г Рb1 3,2 7,8 qb1 0,41 1 

г Рb2 5,5 6,09 qb2 0,9 1 

г Рb3 85,2 78,9 qb3 1 0,92 

мг/100 г Pc1 0 2,58 qc1 0 1 

(моль/100 г) ×·10-3 Pс2 0 0,3 qd1 0 1 

% PD1 65 85 qD1 0,72 0,94 

Па·с PD2 250 280 qD2 1 0,9 

грн PF1 29,3 36 qF1 1 0,81.. 

 
Базовими показниками для групи А було обрано базові рівні оцінок у 

балах згідно з експертною оцінкою продукту: Ра1=3; Ра2=2; Ра3=1; Ра4=3; Ра5=1. 

Базові показники якості для груп В (підгруп Рb1 та Рb3) та С (підгруп Pc1 та Pc2) 
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обирали виходячі з максимального показника вмісту компоненту у складі 

продукта. Базовими показниками для груп D, E ірису «Дитячий» та солодких 

плиток «Каленгемчик» є такі значення: РD1 = 90% (бажаний вміст кристалів 

основної фракції); PD2 = 250 Па·с (найбільш сприятливий для тиражування 

показник в’язкості); PЕ1 = 29,3 грн (вартість ірису «Дитячий»). 

Проведено розрахунок відносних показників якості для груп А–Е. 

Визначення внутрішньогрупових та міжгрупових коефіцієнтів вагомості 

проводили експертним методом.  

Дані розрахункових внутрішньогрупових коефіцієнтів вагомості для 

окремих групп властивостей ірису «Дитячий» та солодких плиток 

«Каленгемчик» наведені в таблиці 4.2. 

 
Таблиця 4.2 – Коефіцієнти вагомості показників якості  

для окремих груп властивостей солодких плиток «Каленгемчик» 

 

Для 

властивостей 

груп А–F 

Ма1 Ма2 Ма3 Ма4 Ма5 Мb1 Мb2 

0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,4 

Мb3 Мс1 Мс2 МD1 МD1 МЕ1 – 

0,2 0,8 0,2 0,6 0,4 1 – 

 
Визначені групові показники якості ірису «Дитячий» та солодких плиток 

«Каленгемчик» наведені у вигляді моделей якості на рис. 4.3. 

З побудованих групових моделей якості (рис. 4.3) видно, що у групі 

органолептичних властивостей (А) і контроль і солодкі плитки збагачені 

гемовим залізом «Каленгемчик» мають високі показники. При аналізі 

показників хімічного складу бачимо, що в контролі майже відсутні тваринний 

білок та харчові волокна. Також видно, що солодкі плитки, збагачені гемовим 

залізом, значно перевершують контроль за вмістом гемового заліза та мають 

незначну антиоксидантну активність. 
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Рисунок 4.3 – Групові моделі якості досліджуваних зразків: 

а – контроль (ірис «Дитячий»); б – солодкі плитки «Каленгемчик» 
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Далі було розраховано групові показники якості зразків для кожної групи 

властивостей, що дозволить звести їх разом за допомогою адитивної моделі 

комплексної оцінки. 

Визначені показники комплексної оцінки якості ірису «Дитячий» та 

солодких плиток «Каленгемчик» наведені у вигляді адитивної моделі 

комплексної оцінки якості на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Адитивна модель комплексної оцінки якості досліджуваних зразків  

за груповими показниками: ▲ – ірис «Дитячий» (контроль);  

■ – солодка плитка «Каленгемчик» 

 
Для визначення комплексного та інтегрального показників якості ірису 

«Дитячий» та солодкої плитки «Каленгемчик» визначали коефіцієнти вагомості 

для окремих груп властивостей (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 – Міжгрупові коефіцієнти вагомості для ірису «Дитячий» 

та солодкої плитки «Каленгемчик» 
 

Оцінка якості Ма0 Мb0 Мс0 Мd0 МЕ0 

Комплексна 0,3 0,15 0,35 0,2 0,2 

Інтегральна 0,21 0,18 0,30 0,11 0,20 
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Проведено комплексну оцінку якості досліджуваних зразків ірису 

«Дитячий» та солодкої плитки «Каленгемчик». Результати наведені в        

таблиці 4.4. 

 

Таблиця 4.4 – Результати комплексної та інтегральної оцінки якості 

ірису «Дитячий» та солодкої плитки «Каленгемчик» 

Цукристі продукти 
Оцінка якості 

Комплексна Інтегральна  

Ірис «Дитячий» (контроль) 0,56 0,62 

Солодка плитка, збагачена гемовим залізо 0,95 0,91 

 

Таким чином, розроблені солодкі плитки «Каленгемчик» (збагачені 

гемовим залізом) мають набагато вищі оцінки якості ніж ірис «Дитячий» 

(контроль). Значення комплексної оцінки солодкої плитки «Каленгемчик» 

майже в 1,7 рази вище за контроль. Відносно інтегральної оцінки якості 

необхідно зазначити, що нові солодкі плитки є конкурентоспроможним 

продуктом, оскільки співвідношення ціна:якість нового продукту вище за 

контрольний зразок майже в 1,5 рази. 

Далі було проведено розрахунок комплексної та інтегральної оцінки якості 

фруктово-ягідних начинок збагачених гемовим залізом масового спрямування у 

порівнянні з контролем (традиційна фруктово-ягідна начинка на основі 

яблучно-чорносмородинового повидла). На першому етапі проведено 

визначення відносних показників якості, результати наведені у таблиці 4.5. 

Для властивостей груп В, С, D, E, F використовували значення, які 

виміряні за стандартними методиками і переведені у відносні за відношенням 

до їх базових значень (у табл. 4.5). 

Базовими показниками для групи А було обрано базові рівні оцінок у 

балах згідно з експертної оцінкою продукту: Ра1=1; Ра2=1; Ра3=2; Ра4=1. Базові 

показники якості для груп В (підгруп Рb1 та Рb3) та С (підгрупа Pc1) обирали 

виходячі з максимального показника вмісту компоненту у складі продукта, для 

підгрупи РС2 = 19,5·×·103 моль/100 г (антиоксидантна активність сировини для 
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яблучно-чорносмородинового повидла). Базовими показниками для груп D, E 

ірису «Дитячий» та солодких плиток «Каленгемчик» є такі значення:                 

РD1 = 1 відн.од. (начинка, що ідеально зберігає форму за t >100º С); PD2 = 750 Па 

(значення напруження зсуву характерне для термостабільних начинок);               

PЕ1 = 30,00 грн (вартість традиційної фруктово-ягідної начинки на основі 

яблучно-чорносмородинового повидла). 

 
Таблиця 4.5 – Визначення відносних показників якості для продукції –  

фруктово-ягідні начинки, збагачені гемовим залізом, масового 

спрямування (на 100 г продукту) 
 

Одиниця 

вимірювання 

Кі-ті показник якості Відносний показник  якості 

код контроль дослід код контроль дослід 

бали Ра1 0,96 0,96 qа1 0,96 0,96 

бали Ра2 0,94 0,98 qа2 0,94 0,98 

бали Ра3 2 1,92 qа3 1 0,96 

бали Ра4 0,9 0,96 qа4 0,9 0,96 

г Рb1 66,9 54,1 qb1 1 0,89 

г Рb2 0,7 7,9 qb2 0,006 0,16 

мг/100г Pc1 0 5,92 qc1 0 1 

(моль/100 г) × 10-3 Pc2 4,7 5,3 qd1 0,26 0,29 

Па Pd1 190 700 qE1 0,26 0,93 

Відн.од. Pd1 0,2 0,5 qF1 0,2 0,5 

грн PЕ 30,00 37,5 qF1 1 0,8 

 
Визначення відносних показників якості для груп А–Е проводили 

аналогічно до солодких плиток, збагачених гемовим залізом. 

Дані розрахункових внутрішньогрупових коефіцієнтів вагомості для 

окремих групп властивостей контролю (традиційних фруктово-ягідних 

начинок) та фруктово-ягідних начинок, збагачених гемовим залізом, наведені в 

таблиці 4.6. 
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Таблиця 4.6 – Коефіцієнти вагомості показників якості для окремих 

груп властивостей фруктово-ягідних начинок 
 

Для 

властивостей 

груп А - F 

Ма1 Ма2 Ма3 Ма4 Мb1 Мb2 

0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 

Мс1 Мс2 МD1 МD1 МЕ1  

0,7 0,3 0,6 0,4 1  

 

Визначені групові показники якості контролю (традиційних фруктово-

ягідних начинок) та фруктово-ягідних начинок, збагачених гемовим залізом,  

наведені у вигляді моделей якості на рис. 4.5.  

З побудованих групових моделей якості (рис. 4.5) видно, що у групі 

органолептичних властивостей (А) і контроль і фруктово-ягідні начинки, 

збагачені гемовим залізом, мають високі показники. 
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Рисунок 4.5 – Групові моделі якості досліджуваних зразків:  

а – контроль (традиційна фруктово-ягідна начинка); б – фруктово-ягідна начинка, 

збагачена гемовим залізом 
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Рисунок 4.5, аркуш 2 – Групові моделі якості досліджуваних зразків:  

а – контроль (традиційна фруктово-ягідна начинка); б – фруктово-ягідна начинка, 

збагачена гемовим залізом 

 
При аналізі показників хімічного складу (рис. 4.5) встановлено, що в 

контролі значно менший вміст тваринного білку, однак дещо більший вміст 

вуглеводів (цукрів). За показниками граничного напруження зсуву та 

збереженню форми при випіканні контроль також поступається новій начинці.  

Також з рис. 4.5 видно, що фруктово-ягідні начинки збагачені гемовим 

залізом значно перевершують контроль за вмістом гемового заліза та мають 

незначну антиоксидантну активність.  

Далі розраховано групові показники якості зразків для кожної групи 

властивостей, що дозволить звести їх разом за допомогою адитивної моделі 

комплексної оцінки. 

Визначені показники комплексної оцінки якості контролю (традиційна 

фруктово-ягідна начинка на основі яблучно-чорносмородинового повидла) та 

фруктово-ягідних начинок, збагачених гемовим залізом, наведені у вигляді 

адитивної моделі комплексної оцінки якості на рис. 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Адитивна модель комплексної оцінки якості досліджуваних зразків 

за груповими показниками: ▲ – контроль (традиційна фруктово-ягідна начинка);  

□ – фруктово-ягідні начинки, збагачені гемовим залізом 

 
Для визначення комплексного та інтегрального показників якості 

контролю (традиційна фруктово-ягідна начинка) та фруктово-ягідної начинки, 

збагаченої гемовим залізом, визначали коефіцієнти вагомості для окремих груп 

властивостей (табл. 4.7). 
 

Таблиця 4.7 – Міжгрупові коефіцієнти вагомості для ірису «Дитячий» 

та солодкої плитки, збагаченої гемовим залізом 
 

Оцінка якості Ма0 Мb0 Мс0 Мd0 МЕ0 

Комплексна 0,30 0,15 0,40 0,15 – 

Інтегральна 0,23 0,13 0,32 0,11 0,21 

 
Визначено комплексну оцінку якості досліджуваних зразків. Результати 

визначень комплексної оцінки якості досліджуваних зразків традиційної 

фруктово-ягідної начинки та фруктово-ягідної начинки, збагаченої гемовим 

залізом наведені в таблиці 4.8. 
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Таблиця 4.8 – Результати комплексної та інтегральної оцінки якості 

фруктово-ягідної начинки, збагаченої гемовим залізом, 

 порівняно з контролем 

Фруктово-ягідна начинка 
Оцінка якості 

комплексна інтегральна  

Контроль (традиційна фруктово-ягідна начинка 

на основі яблучно-чорносмородинового повидла) 

 

0,45 

 

0,56 

Фруктово-ягідна начинка, збагачена гемовим 

залізом 

 

0,85 

 

0,83 

 
З таблиці 4.8 видно, що розроблені фруктово-ягідні начинки збагачені 

гемовим залізом, мають набагато вищі оцінки ніж контроль. Значення 

комплексної оцінки фруктово-ягідних начинок, збагачених гемовим залізом, 

майже в 2 рази вище за контроль. Відносно інтегральної оцінки якості необхідно 

зазначити, що нові фруктово-ягідні начинки є конкурентоспроможним продуктом, 

оскільки співвідношення ціна:якість нового продукту вище за контрольний зразок 

майже у 1,5 рази. 
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ВИСНОВКИ  

 
Встановлено, що одним із шляхів корекції залізодефіцитних станів серед 

населення України є формування якості дієтичних добавок та кондитерських 

виробів із вмістом гемового заліза. При цьому відзначено, що надання 

дієтичним добавкам корегованих функціонально-технологічних властивостей 

забезпечить введення таких добавок до багатьох харчових продуктів, у тому 

числі розширить асортимент кондитерських виробів. 

Удосконалено методику кулонометричного титрування для визначення 

антиоксидантної активності рослинної сировини та нових дієтичних добавок. 

Методика та введена нова розмірна величина («Одиниця аскорбінової 

кислоти», моль/100 г) дозволили кількісно визначити антиоксидантну 

активність дієтичних добавок.  

Сформовано асортимент нових дієтичних добавок «Калгем», «Редгем», 

«Фітогем», що містять гемове залізо та раціональну кількість порошків квітів 

календули, плодів шипшини, листя кропиви (4% від маси харчової крові) з 

дисперсністю у межах (20…30) × 10-6 м. Доведено, що рецептурний склад 

нових дієтичних добавок дозволяє сформувати в них антиоксидантні 

властивості. 

Проведено товарознавчу оцінку нових дієтичних добавок за низкою 

властивостей: органолептичних, фізико-хімічних, функціонально-

технологічних, фізіологічних. Встановлено, що характеристики кольору та 

оптимальне співвідношення форм гемоглобіну стабільні протягом 12 місяців 

зберігання, при цьому добавки мають здатність до набухання 212…302% та 

містять розчинний  білок – 7,9... 8,6% від загального його вмісту 72,8…77%.   

Науково обґрунтовано терміни і режими зберігання дієтичних добавок 

«Калгем», «Редгем» і «Фітогем»: у комбінованій полімерній тарі з 

металізованим покриттям протягом 12 місяців за температури 18±2° С і 

відносної вологості повітря на рівні 0,6<φ<0,7. Доведено наявність 

антианемічних властивостей при застосуванні дієтичних добавок «Калгем», 
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«Фітогем», «Редгем» в умовах експериментальної бази ННЦ ІЕКВМ на 

біологічних об'єктах – білих щурах. 

Визначено раціональну масову частку дієтичних добавок у фруктово- 

ягідних начинках: 9% – для кондитерських виробів масового споживання, 11% 

– для виробів лікувально-профілактичного спрямування. Встановлено що 

введення дієтичних добавок у рецептури фруктово-ягідних начинок збільшує 

динамічну в’язкість та граничне напруження зсуву, що позитивно позначається 

на термостабільності начинок і не впливає на оптимальне співвідношення форм 

гемоглобіну, не погіршує органолептичні показники якості, покращує 

біологічну цінність за рахунок введення повноцінного білка (7,9…8,1 г/100 г в 

начинках масового споживання та 10,1…10,3 г/100 г в начинках лікувально-

профілактичного спрямування).  

Сформовано асортимент солодких плиток (типу ірис), збагачених 

гемовим залізом: «Редгемчик», «Каленгемчик», «Фітогемчик». Визначено 

раціональні режими тиражування, які забезпечують збереження форм 

гемоглобіну (Fe2+:Fe3+) у близькому до оптимального співвідношенні 

(45±4:55±4) та утворення дрібнокристалічної структури солодких плиток: 61º 

С<t<72º С, швидкість зсуву під час перемішування γ>1 с-1. 

Встановлено, що нові солодкі плитки у порівнянні з традиційним ірисом 

містять повноцінний тваринний білок – 7,7…8,8 г/100 г, гемове залізо – 

2,36…4,35 мг/100 г, мають більш тонкодисперсну і рівномірну структуру, а за 

результатами дегустаційної оцінки не поступаються традиційним виробам. 

Доведено, що сформований асортимент фруктово-ягідних начинок та 

солодких плиток з використанням дієтичних добавок «Калгем», «Редгем» і 

«Фітогем» за показниками безпечності відповідає нормативам, встановленим 

для цих виробів, протягом періоду зберігання: фруктово-ягідні начинки – 3 

місяці, солодкі плитки – 2 місяці, за температури 18±2° С і відносної вологості 

повітря 73%<φ<77%. 
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Доведено, що розроблені кондитерські вироби: солодкі плитки та 

фруктово-ягідні начинки, збагачені гемовим залізом, мають набагато вищі 

результати комплексної оцінки якості ніж ірис «Дитячий» (контроль) та 

традиційна фруктово-ягідна начинка у 1,7 та 1,5 рази відповідно.  

Встановлено, що солодкі плитки та фруктово-ягідні начинки, збагачені 

гемовим залізом, є конкурентоспроможними продуктами, оскільки 

співвідношення ціна : якість нового продукту вище за контрольний зразок у 1,5 

рази відповідно, про що свідчать результати інтегральної оцінки якості. 

Таким чином доведені у монографії наукові принципи дозволять 

підприємству не тільки посилити свої позиції на ринку, але й збільшити 

прибутковість, що зумовлює практичну значущість нових розроблених 

продуктів. 
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