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РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЯК СПОСІБ 

ВИРІШЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

 

УДК 641.56(045) 

Раєвська А.Ю. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НАЙДАВНІША КУХНЯ СВІТУ 

Слава про вірменську кухню давно гримить за межами країни: хоровац – 

запечені овочі, просочені запахом і смаком багаття; паруючий, з пилу з жару, 

соковитий шашлик; приготовлена без грама масла, ніжна, тануча у роті 

долма… І це далеко не все! У статті розкрито історію кулінарних шедеврів 

Вірменії. Національна кухня Вірменії – таке ж давнє явище, як і становлення і 

розвиток самої країни. Вірменським кулінарним традиціям вже більше                 

2000 років. Переважають у стравах м’ясо, овочі, зелень і зернові. Свято для 

гурманів і любителів здорової їжі! 

Ключові слова: долма, аріса,  харіса, кюфта, «хересні вина», шовковична 

горілка, лаваш, хаш, пряноші,  абрикосовий джем. 

Вірменська кухня - це самостійна пам’ятка країни. Одна з найдавніших у 

світі, вона і в наші дні зберігає вікові традиції вірменського народу, заслужено 

рахуючись однією з найбільш самобутніх кулінарних традицій планети. Саме 

тому дослідження цієї теми, на нашу думку є актуальним і сьогодні. 

Треба враховувати, що вірменський народ довгий час знаходився у вкрай 

несприятливих умовах, був позбавлений своєї державності, єдності території. 

Вірменська держава вже у II ст. до н. е. розділилася на західну і східну частини 

і була в залежності спочатку від римлян, персів, візантійців, арабів, а з VII ст. 

н.е. на кілька сторічь піддалася чужоземним завоюванням, в тому числі 
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арабському, монгольському, турецькому й іранському. З XVII до початку               

XIX ст. Вірменія була поділена між Туреччиною і Іраном. У цей період 

господарство Вірменії, її людські та матеріальні ресурси прийшли в занепад, 

але духовна і матеріальна культура не змінилися, не загинула і вірменська 

кухня. Навпаки, вірмени внесли свій вклад в кухню турків-сельджуків, через що 

багато істинно вірменських страв пізніше стали відомі в Європі через турків як 

нібито блюда турецької кухні (наприклад, долма). 

Більш того, не тільки на території Вірменії, але і в численних містах в Азії 

і Європі, куди переселилися вірмени, тобто далеко на чужині, вірменська кухня, 

як і інші національні особливості вірменського народу, зберегла свої типові 

риси. 

За мету у нашій роботі ми ставили дослідження особливостей вірменської 

кухні, наслідування традицій і використання складних технологічних прийомів. 

Традиційність вірменської кулінарії проявляється дуже різноманітно - в 

збереженні смакової гами і типі улюблених страв, в складі харчової сировини і 

в технології приготування страв, і навіть у використанні стародавньої кухонної 

техніки [1]. 

Тип вогнища (тонир) і вид посуду (глиняна), прийняті спочатку у вірмен, 

поширилися по всьому Закавказзю, вплинувши на сам характер страв. Тонир 

визначив специфічність хлібних виробів, а також деяких м’ясних страв і супів. 

У ньому печуть овочі, парять каші, коптять рибу і птицю. Назви багатьох страв 

вірменської кухні пов’язані не зі складом продуктів, як це прийнято у 

європейських народів, а з назвою посуду, в якому їх готують. Такі, наприклад, 

путук, кчуч, тапак - все це види глиняного посуду і одночасно назви супів і 

других страв. 

Ця вірменська традиція передалася і до сусідів вірмен - грузинів і 

азербайджанців. 

Вірменська кухня - це зелень (багато зелені!), сири, овочі, м’ясо і, 

звичайно, лаваш! Завдяки континентальному клімату, протягом літа тут росте 

велика кількість фруктів, овочів та трав. Сотні видів трав, які будь-яка 
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вірменська господиня з рідкісним мистецтвом використовує для приготування 

страв, в усьому іншому світі просто порахують бур’янами. При цьому не тільки 

овочі, але і фрукти (айва, алича, лимон, гранат, родзинки, курага) широко 

використовуються в процесі приготування м’яса і риби, що надає їм (особливо 

рибним стравам) своєрідного смаку. У м’ясні вірменські супи разом з 

картоплею і цибулею часто застосовують яблука, айву, курагу, волоські горіхи; 

в рибні – кизил; в грибні - аличу, чорнослив, родзинки [2]. 

Про те, що у Вірменії є і ростуть фрукти говорить навіть вірменський 

прапор. Адже нижня помаранчева смужка - це колір абрикоса! Відомий як 

вірменська слива (лат. Prunusarmeniaca), абрикос є національним символом.  

Абрикосовий джем - це одна із відомих ласощів. Готують його як в 

домашніх умовах, так і на заводах. Свіжі та сушені фрукти подають як десерти. 

Основна східна страва - рис із прянощами - готується з сушеними абрикосами 

та сливами, чи чорними родзинками.   

Вірмени дуже полюбляють овочі. Зелена стручкова квасоля з яйцями чи 

томатами - проста та смачна страва.  Серед овочів для приготування страв 

найчастіше використовують баклажани. Варені, печені, смажені баклажани є 

інгредієнтами різних основних страв та салатів. 

Вірменці просто обожнюють зелень, що росте в горах, таку, як шпинат чи 

квасець. Та багато зелені можна знайти в магазинах та на відкритих ринках, в 

основному у весняний час.  Вірмени приправляють страви чорним та червоним 

перцем та великою кількістю трав. Петрушка, кінза, червоний базилік, 

коріандр, естрагон, кріп влітку використовують свіжими, а на зиму засушують. 

Ароматна середземноморська м’ята та чебрець, що ростуть у горах, 

використовуються як хороші спецій. Їх також окремо додають у чай [3]. 

І при цьому рецептура на перший погляд вкрай проста - продукти 

піддаються мінімальній обробці, практично не використовуються рослинні 

масла, ну і, звичайно, готові страви супроводжуються величезною кількістю 

зелені і приправ.  
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Отже, вірменська кухня, яка наповнена різноманітними за складом 

стравами, відрізняється складною, багатою, навіть витонченою смаковою і 

ароматичною гамою. Ця гамма, звичайно, створюється не тільки в результаті 

своєрідних технологічних процесів, вона в значній мірі обумовлена самим 

складом харчової сировини. Вірменська харчова сировина стабільна протягом 

багатьох століть, вона цілком пов’язана з природними умовами вірменських 

нагір’їв і Араратської долини. З давніх часів вірмени розводять корів, овець, 

буйволів, свиней, індиків, курей, гусей і качок. Використовують вони і дичину. 

У вірменській кухні можна зустріти надзвичайно рідкісне для інших кухонь 

сполучення різних видів м’ясної сировини в одній страві. Наприклад, одна з 

найдавніших страв - арганак поєднує в собі курятину і м’ясо оленя (яке варять в 

курячому бульйоні). 

Скотарство також стало джерелом різноманітних молочних виробів - в 

основному глечикових і бурдючних солоних сирів, а також кисломолочних 

продуктів, які є похідними мацуна або ж його сполученнями в різних 

пропорціях з солодкомолочними продуктами. 

Ці продукти переробки молока відіграють дуже важливу роль у 

вірменській кухні і вживаються не тільки в чистому вигляді, але і входять або 

як основа, або як компоненти до складу ряду страв [5]. 

У раціоні вірмен велике місце займають сири. Розвинуте домашнє 

сироваріння відрізняється не тільки багатим асортиментом сирів, а й 

оригінальним використанням сироватки і сколотин та подальшою їх 

переробкою: з сироватки від мацуна або зі сколотин роблять сир жажік, а також 

сухі сколотини чортан для тривалого зберігання. Всі ці молочні страви 

належать до постійних, неодмінно шанованих в народі продуктів харчування 

поряд із хлібом. Їх їдять найчастіше вранці, а, крім того, також в обід. 

Що стосується технології приготування вірменських страв, то вона, як 

правило, складна і в ряді випадків трудомістка. Приготування великої кількості 

м’ясних, рибних і овочевих страв у вірменській кухні побудовано на 

фаршируванні, збиванні, приготуванні пюре - і суфлеподібних мас, що вимагає 

великих затрат часу і праці (кололік і кололак). 
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Іншою характерною особливістю технології вірменської кухні, як і інших 

східних, є роздільність операцій з наступним об’єднанням різних частин 

страви, багаторазова зміна операцій. 

Обидві ці риси яскраво проявляються, наприклад, при приготуванні 

вірменських кондитерських виробів: процес розкочування багатошарового тіста 

(гата, назук) або приготування солодощів з фруктів і горіхів (воно іноді 

розтягується на кілька етапів і триває деколи більше півмісяця). При цьому 

технологічні прийоми отримання солодощів відрізняються великою 

винахідливістю і зміною багатьох операцій, за допомогою яких навіть проста 

овочева сировина - баклажани, зелені помідори, гарбуз, а також незрілі волоські 

горіхи, кавунові кірки - перетворюються в оригінальні, вишукані за смаком, 

ароматом і навіть консистенції кондитерські вироби. 

Різноманітність технологічних прийомів досить наочно також 

проявляється в вірменських супах: наприклад, супи з кисломолочно-яєчною 

основою (спаси, танови), або при роздільному приготуванні бозбашів, складних 

видів локшин (тархана), і, нарешті, у внесенні в навари і відвари багатьох 

компонентів, приготованих поза цими відварами [7]. 

Основна мета перелічених технологічних прийомів полягає в створенні 

облагородженого продукту (страви), смак якого в результаті тривалої і складної 

обробки і внесення великої кількості додаткових компонентів значно 

збагачується. Звідси велика кількість страв з меленим м’ясом (кололак, схторац, 

толма та ін.), до яких додають інші компоненти також в молотому стані. 

Особливий культ у вірменській кухні займають м'ясні страви. Знаменита 

м'ясна страва - шашлик (по-вірменськи «хоровац»). Перед смаженням м'ясо 

маринують - кожне в своєму соусі: коньячному, винному, оцті, щоб шматки 

присмажились одночасно. Саме додавання цих соусів і спецій надають 

вірменському шашлику неповторний смак. 

Долма - смачні вірменські голубці з виноградного листя. Зазвичай її 

традиційно подають з мацуном і товченим часником. Як приправи до долма 

нерідко використовують також горіхово-грибний і вишневий соус. Для 
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приготування долми використовується м'ясо трьох видів: свинина, яловичина і 

трохи баранини. Також обов'язкові пряні трави базилік, материнка (орегано), 

тархун (естрагон). 

Аріса або харіса - є однією з найулюбленіших страв вірменського народу, а 

також є національною стравою. Вона виготовляється з пшениці і м'яса курки, 

баранини або яловичини. Вони готуються в воді і змішуються, поки не 

перетворяться на кашу - однорідну субстанцію. Харіса асоціюється з подіями, 

пов'язаними з обороною жителями вірменських сіл біля гори Муса-даг під час 

геноциду вірмен у Туреччині в 1915 році. Приготування харіси під час облоги, 

крім практичного сенсу, підбадьорювало захисників: "Як і все стародавнє, що 

пішло з пам'яті поколінь, так і ця страва і її приготування овіяні духом 

урочистим і релігійним. Одна згадка свята харіси змусило спохмурнілий народ 

підбадьоритися". 

Кюфта - гордість вірменської кухні. Ніхто точно не знає, скільки століть 

цій страві. Це ніжні м'ясні кульки з відбитого особливим чином м'яса і відварені 

в бульйоні, що розчиняються в роті і мають неземний смак. Коли будете в 

Вірменії не пропустіть нагоду скуштувати цю страву. 

Найвідоміший вірменський суп - хаш (від «хашель» - «варити»). У давнину 

ця страва вважалася ритуальною і варилася після жертвопринесення богам 

великої рогатої худоби. Її ще називали стравою бідняків. Після оброблення 

туші, ноги і нутрощі тварини віддавалися бідному люду, який і варив з 

другосортного м'яса наваристий суп. Тому традиційний класичний вірменський 

хаш готується саме з яловичих ніг, а також рубця (найбільша частина шлунка 

жуйних тварин) і часнику. Подається суп рано вранці до сніданку або на 

сніданок [8]. 

Традиційний вірменський хліб - лаваш - це тонкий прісний хліб, який досі 

печуть за старовинною технологією в глиняних тандирах, в якому жінки 

творять дива - щодня годинами працюють над створенням ароматного, 

смачного, хрусткого або, навпаки, м'якого лаваша. 
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Річки озера Вірменії багаті на рибу, яка в повній мірі присутня і на столі у 

вірмен. Основний вид риби - сиг і форель, яку вирощують і ловлять в озері 

Севан (Севанська форель називається «ішхан»). 

Найвідоміші борошняні солодощі - це кята і назук - своєрідні багатошарові 

пироги з начинкою. Кожен шар просочується топленим маслом і цукром, тому 

у кяті і назуці таке тісто і ніжний смак. 

У Вірменії високо цінується культура споживання традиційних напоїв. З 

вірменських безалкогольних напоїв найбільш відомі місцеві мінеральні води 

Джермука, а також мацун - аналог кефіру. Після рясної трапези вірмени 

вважають за краще пити «сурч», тобто каву. 

  Важливою особливістю вірменської кухні є мінімальне використання 

жирів, їх замінюють топленим маслом, в окремих регіонах віддають перевагу 

кунжутного або вершковому. Топлене масло роблять на основі мацуна. 

Володіючи легкою кислинкою, воно надає стравам особливу виразність і 

пікантність [9]. 

Вірменські закуски досить специфічні. Соковиті ковбаски, пряне в'ялене 

м'ясо - всі ці страви ситні, калорійні і шалено смачні. З їх допомогою можна 

відчути весь колорит вірменської кухні. 

До оригінальних національних страв Вірменії відноситься бастурма - 

в'ялена яловича вирізка. Як каже давня легенда, рецепт її приготування 

винайшли хоробрі воїни монгольського хана Чингісхана. Коли вони 

відправлялися в черговий похід, то клали шматки м'яса під сідло коня. Під 

важкою вагою наїзників воно втрачало вологу, а в процесі тривалої подорожі 

просочувалося кінським потом, завдяки чому перетворювалося в живильний і 

довгограючий продукт. Згодом технологія приготування трохи поліпшилася, а 

бастурма стала справжнім вірменським делікатесом, без якого не обходиться 

жодне свято. 

Не можна говорити про Вірменію і не згадати про знаменитий вірменський 

коньяк. В наші дні спеціально для виробництва коньяку у Вірменії вирощується 

шість сортів винограду. 
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Завдяки кліматичним умовам, що сприяють виноградарству, в Вірменії 

виготовляються унікальні десертні і «хересні» вина. Вірменський виноград 

містить високу кількість цукру, завдяки чому вино виходить більш міцним, з 

високим вмістом спирту. З найдавніших часів вірмени вміли робити хороше 

вино, але в наші дні його випуск значно скоротився, і вживається воно, в 

основному, тільки в межах країни. Зате вірменська шовковична горілка, яка 

випускається як промислово, так і кустарним способом (майже в кожному 

дворі) вважається цілющим напоєм, що володіє до того ж чудовим смаком. 

Отже, вірменська кухня є однією з найбільш вражаючих складових 

вірменської культури. Кухня відображає історію і звичаї вірменського народу, а 

також включає в себе елементи, створені під впливом різних історичних подій. 

Тому багато страв вірменської кухні відрізняються приємною ніжною 

консистенцією (що називається, тануть у роті) і не особливо різким кислувато-

пряним смаком і ароматом. 
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Шашлик - це багатьма улюблена страва, яка користується великою 

популярністю у світі. Шашлик, також - обов'язкова для більшості українців 

страва. Тим не менш, правильно приготувати його вдається не всім, і випадки, 

коли до столу подається м'ясо зі скориночкою, але з кров'ю - тобто підгоріле, 

але недосмажене – є досить частим явищем. Рецептів приготування шашлика 

безліч і всі відрізняються за вибором м’яса, спецій, маринаду та технології 

смаження. 

Ключові слова: шашлик, маринад, спеції, деревина для смаження, вугілля, 

барбекю, свинина, баранина, яловичина. 

Шашлик, безперечно саме перше блюдо, яке людина почала готувати. 

Наші предки ще в древні часи навчилися готувати їжу на вогні і вугіллі. У них 

був час і бажання довго відьмувати над убитим мамонтом, конем або ведмедем, 

щоб додати м'ясу тварини який-небудь незвичайний смак. Сотні віків опісля на 

шомполах від мушкетів і шпагах смажили в старовину м'ясо мисливці і 

солдати. У багатьох людей, незнайомих з історією, склалося уявлення, неначе 

шашлик - якась особлива страва народів Кавказу, властива тільки їм. Це 

абсолютно невірно. Точно такий же шашлик можна зустріти у багатьох народів 

світу. Саме слово "шашлик" зовсім не кавказького походження і в російській 

мові виявилося випадково. 

Шукати країну, де уперше з'явився шашлик безглуздо. Ще древні люди, 

навчившись добувати вогонь, вкушати м'ясо, приготоване на багатті. Але, все ж 

таки прийнято вважати, що батьківщина цієї страви - Схід: Іран, Ірак, Ліван, 

Кавказ... Може, саме завдяки східним традиціям приготування м'яса, ця страва і 

вийшла такою ароматною і соковитою. Зараз шашликом називають практично 

будь-яке м'ясо, приготоване на вугіллі. Адже шашлик - це не просто смажене 

м'ясо, це цілий ритуал зі своїми правилами і заборонами. Саме тому, на нашу 

думку, розгляд цієї теми є актуальним питанням сьогодення. 
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Метою нашої роботи було визначення історичної складової цієї страви та 

дослідження технологічних характеристик у приготуванні, включаючи 

національні особливості. 

 Шашлик був відомий в Росії і до XVIII ст., але називався "верченое" - 

м'ясо, що перевертається на рожен. "Царським кушаньям" XVI-XVII ст. 

згадуються "верчение" кури, качки, м'ясо і зайці. Саме слово "шашлик" це 

спотворене кримськотатарське слово "шиш" - "рожен", "шишлик" - "щось на 

рожен". 

У Вірменії шашлик іменують «хорвац», а в Азербайджані – «кебаб». У 

Туреччині страву називають «фіг-кебаб». А в державах Середземномор’я 

м’ясна печеню являє  собою делікатеси,  що нагадують котлети з великою 

кількістю м’яти. Їх нанизують на дерев’яні палички і запікають на вугіллі. В 

Америці «верченые» страви перетворились в «переворачиваемые». Американці 

готують яловичину на сітці в жаровнях,  які називаються «барбекю» [6]. 

Невеликі шматочки маринованої баранини готують на вогні або на вугіллі 

в численних державах, починаючи з Афганістану  і аж до Країни Висхідного 

Сонця. 

У франкомовній Африці їх іменують «brochettes». Так як ця держава є, в 

більшості своїй,  пустелею,  то на вугілля для барбекю йдуть чагарники і 

буксус. Подібні вугілля дають досить тепла, а також дуже довго горять і 

виділяють пахучий дим. 

В окремих регіонах Африки корінні жителі смажать барбекю з ліверу. 

Шматки серця,  печінки і нирок нанизують на шампури. Потім ретельно солять 

і посипають перцем і в решті засмажують на вугіллі. 

Сьогодні шашликом іменують майже кожну страву з яловичини, свинини 

або баранини, приготоване на вугіллі. Але насправді, шашлик це не просто 

підсмажене м’ясо. Його приготування можна назвати обрядом і є певні 

інструкції обов’язкові для виконання. 
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Ще одна визначна назва шашлику існує в Грузії – «мцваді». Тут процедура 

приготування відрізняється тим,  що шашлик готується на вугіллі висохлої 

виноградної лози. 

Так само невеликі шматочки яловичини на шампурах сильно поширені і в 

Південно-Східній Азії: Таїланд і Малайзія, Індонезія. Там шашлик іменується 

satay. 

Шашлик - запашне, смачне м'ясо, з запахом вугілля. Ця страва набула 

широкого розповсюдження на території України і саме у нас вона вважається 

кавказькою національною стравою.  

Головна запорука смачного шашлику - це все ж таки вибір м'яса. Якість 

м'яса - запорука успіху і гарантія того, що шашлик вийде соковитим, ароматним 

і по-справжньому смачним навіть в руках недосвідченого кулінара. 

Усе м’ясо за терміном його зберігання можна розділити на парне, 

охолоджене та заморожене. 

Прийнято вважати, що найкращим для шашлику є парне м’ясо, але…  

Насправді, парне м’ясо зовсім не придатне для приготування шашлику, адже в 

результаті ми отримаємо м’ясо яке не можливо їсти, дуже жорстке. Парне м’ясо 

варто витримати хоча б кілька годин, перед приготуванням. 

Найкраще брати для приготування шашлику охолоджене м’ясо. Щоб 

відрізнити охолоджене м'ясо від замороженого і розмороженого, треба 

натиснути на нього пальцем: м'ясо повинно бути пружним. У розмороженого 

м'яса - більш інтенсивний колір, пухка консистенція, червоний м'ясний сік. 

М'ясо обов'язково треба понюхати. Запах ні в якому разі не повинен бути 

неприємним. Якщо хоча б трохи віє затхлістю, вогкістю, хімією, гниллю - від 

покупки треба відмовитися [4]. 

Звертайте увагу на зовнішній вигляд м'яса: свіже охолоджене м'ясо - сухе, 

але при цьому глянсове, трохи поблискує, рівномірного кольору. 

Не потрібно брати темне м'ясо - швидше за все воно старе і годиться хіба 

що на суп. На дотик м'ясо не повинно бути вологим, липким, не повинно 

сочитися кров'ю. 
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Перед покупкою обов'язково розгорніть охолоджене м'ясо (продавці часто 

укладають шматки, ховаючи жир і жили всередину). Якщо не хочете бруднити 

руки, вимагайте від продавця, щоб він показав м'ясо з усіх боків. 

Врахуйте, що м'ясо потім потрібно нарізати порційними шматками, тому 

найкраще купувати цілий шматок м'яса, і щоб з нього не звисали шматки жиру і 

жили. 

Заморожене м'ясо теж можна використовувати для шашлику, але воно 

трохи поступається за смаковими якостями охолодженому м'ясу. Не варто 

купувати повторно заморожене м’ясо. 

Щоб відрізнити нормально заморожене м'ясо від поганого, потрібно 

доторкнутися до м'яса і потримати палець кілька секунд: при нагріванні на м'ясі 

залишиться пляма темного кольору, а повторно заморожене м'ясо забарвлення 

не змінить. 

Баранина. Класичний вибір для шашлику на Кавказі і в Азії. Для смаження 

на вугіллі підходить м'ясо молодого баранчика до 8 кг. Воно яскраво-червоне, 

якщо м'ясо темнуватого, рубінового відтінку - то баранина стара. 

На жаль, у наших магазинах хороша баранина попадається не часто. 

Потрібно знати місця або домовлятися на базарі з м'ясником. Але якщо все ж ви 

побачили на прилавку хорошу, свіжу, яскраву баранину, то для шашлику 

вибирайте вирізку, корейку або м'якоть задньої частини. Зазвичай жир слід 

прибирати, а його м'ясо нарізати на невеликі шматки. Цибулю при цьому 

перемелюють на м’ясорубці, а потім засипають у м'ясо. Це роблять для того, 

щоб баранина просочилася соком з цибулі. Вважають, що цибуля нарізана 

кільцями, не дасть такої користі для м’яса. Пізніше, додають сіль і перець та 

врешті баранину перемішують з аджикою і маринують кілька днів. 

Свинина. Універсальне м'ясо для шашлику. Вона є скрізь і вибір досить 

широкий, тому знайти гарне м'ясо цілком можливо. Свинина для шашлику має 

бути світло-рожевою і з невеликим жирком. Підходить для шашлику «ошийок» 

- м'ясо, розташоване вздовж хребта на шиї. Підходить і смуга вздовж хребта на 

спині. 
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Яловичина. Яловичина сухувата і жорсткувата, тому для шашлику її 

вибирають не часто. Але якщо вибір ліг саме на яловичину, то потрібно брати 

молоду - світлу. І віддати перевагу вирізці. 

Традиційний шашлик - це свинина, порізана шматочками по 40 - 50 г, і 

соковита цибуля, нашаткована кільцями. Все це укладають в емальований 

посуд, заправляють перцем, сіллю, оцтом. Ретельно перемішують, прикривають 

кришкою і ставлять під гніт на 3-4 години [6]. 

На Кавказі оцту не визнають, замість нього використовують сухе вино, 

пиво або кефір. Як приправу додають давлену цибулю або її сік, подрібнений 

лавровий лист, червоний перець, іноді - часник. 

В Узбекистані для приготування маринаду використовують мінеральну 

воду. У цьому випадку потрібно не шкодувати різних прянощів. Інакше м’ясо 

вийде пріснуватим. 

На Сході для приготування шашлику з м’яса птиці використовують 

маринади на основі кисломолочних продуктів: кефіру, сироватки. 

Приправляють  лимоном, м’ятою, кінзою, перцем, імбиром, каррі. 

Якщо подобається китайська кухня, то спробуйте замаринувати м’ясо в 

суміші із соєвого соусу, сухого вина, часнику, імбиру, перцю та меду. 

У Греції м’ясо замочують у гранатовому соці. Маслинова олія у поєднанні 

з лимонним соком і травами також чудово замаринує м’ясо. Смак у цьому 

випадку багато в чому залежить від вибору прянощів. 

Багато хто маринує м’ясо в майонезі, виходячи з розрахунку 200 г 

майонезу на 1 кг м’яса. 

Можна маринувати м’ясо в томатному соці, додавши спеції. 

Якщо є така можливість - замаринуйте м’ясо в соці обліпихи з додаванням 

різних прянощів. Обліпиха надає м’якості та ніжного смаку навіть старій 

яловичині. 

Який обрати маринад - справа смаку. Але, проводячи експерименти зі 

складом, краще не поєднувати в одному маринаді спиртне й оцет або лимонний 

сік - м’ясо любить щось одне. Час маринування залежить від якості м’яса. Воно 
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може тривати від декількох годин до доби. Немає єдиної думки щодо того, коли 

солити м’ясо. Сіль у маринаді призводить до підвищеного виділення соку, а 

отже - зниження соковитості шашлику. Найкраще м’ясо солити в останній 

момент. 

Для приготування апетитного і смачного шашлику потрібно не лише 

правильно порізати і замаринувати м'ясо, необхідно ще і вибрати правильні 

дрова для смаження. Ні для кого не таємниця, що від того, на якій деревині ви 

смажите шашлик, залежить його смак і аромат. 

Шашлик необхідно смажити на тліючому вугіллі, адже жар, що виходить 

від нього, набагато менший, ніж від самого вогню, і його можна контролювати. 

Таким чином м’ясо не підгорить і в мангалі не засохне, а буде смажитися у 

власному соку. 

Для приготування шашлику не підходять дрова з вмістом смоли: сосна, 

ялина, кедр. Трохи краще вільха. 

Найкращі дрова з порід плодових дерев: яблуня, груша, абрикос. Також 

традиційні березові дрова, вони мають досить щільну структуру, яка в процесі 

горіння утворює жаркі вуглини, які можуть висушити або обвуглити м'ясо. Такі 

дрова краще використовувати у високих мангалах. Якщо ж ви маєте низький 

мангал, щоб зменшити жар, необхідно покласти в гаряче вугілля мариновану 

цибулю і періодично обприскувати водою або підготовленим маринадом. 

Також можна засипати вугілля сіллю, товщиною близько 2 см. або зробити ще 

простіше: розсунути по сторонах гаряче вугілля і додавати при потребі 

необхідну кількість. Вугілля від плодових дерев майже в півтора рази 

прискорює процес приготування м'яса. Наприклад, маринована свинина 

готується протягом 30 хвилин, а м'ясо яловичини близько 40-45 хвилин. 

Щоб прискорити згорання вугілля, можна використати горючі рідини. Та при 

згоранні і випаровуванні вони залишають неприємний запах, псуючи смак. 

Найкраще для приготування шашлику підходить виноградна лоза. Вона дає 

сильний жар та приємний запах. 

У нашій місцевості полюбляють використовувати дуб, березу, липу та 

будь-які фруктові дерева. Тож м’ясо буде насичене приємним ароматом. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, слід відмітити, що шашлик – це 
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страва з багатою історією, яка заходить своїм корінням так далеко, що навіть не 

можливо визначити, де саме вона з’явилась. Кожен народ прикладає до її 

приготування свої місцеві особливості: спеції, вид м’яса, маринаду і навіть 

смажать цю страву в різних країнах по різному. Але як результат, в решті-решт 

вона виходить дуже смачною і поживною. 
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У даній статті розглядаються основні поняття, види якості, методи 

управління якістю, показники і критерії оцінки рівня якості, а також надано 

рекомендації щодо вдосконалення якості обслуговування в індустрії 

гостинності сучасного ринку хостелів. 

Ключові слова: індустрія, гостинність, сучасний ринок, хостел, 

обслуговування. 

Індустрія гостинності, яка об’єднує всі родинні галузі економіки, що 

спеціалізуються на обслуговуванні людей – діяльність туристичних фірм, 
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готелів, підприємств харчування і торгівлі, будівництва туристських об’єктів, 

транспорту, навчальних закладів з підготовки кадрів і т.п.,  являє собою 

найбільш динамічно розвивається галузь світової економіки, яка приносить 

багатомільйонні прибутки національним економікам багатьох держав. У своєму 

розвитку вона ґрунтується як на оновленні виробничого потенціалу 

(використанні науково-технічних інновацій, інформаційних технологій), 

підвищення освітнього рівня персоналу, так і (насамперед) на пошуку і 

впровадженні нових технологій, стратегій і підходів до управління бізнесом. 

У даний час спостерігається значне розширення сфери обслуговування. 

Основною послугою готельного бізнесу є надання номерів для тимчасового 

проживання людей. Тому будь-який готель, навіть найнижчої категорії повинен 

бути чистим, затишним і відповідати вимогам стандартів, забезпечувати 

невідкладну медичну допомогу, харчування, прання, поштові послуги і багато 

іншого. 

Актуальність проблеми обумовлюється тим, що в даний час індустрія 

гостинності в нашій країні переживає бурхливий розвиток, і стоїть завдання 

забезпечення конкурентних переваг в підприємствах індустрії гостинності. Для 

цього необхідно обрати найкращі методи оцінки якості готельних послуг. 

Проблеми розвитку індустрії гостинності аналізуються як у закордонній, 

так і вітчизняній літературі. Різні аспекти сфери послуг досліджуються в 

роботах І. Арбузової, Г. Андрощук, І.Мейтланда, М. Мендельсона, Г. Муніна, 

С. Нечепуренко, М. Пивоварова, Дж.Стенворта, Т. Степанової, В. Татарінова, 

Ф. Хоя, А. Цират та інших вітчизняних та закордонних науковців. 

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні функціонування 

методів оцінки якості надання послуг хостелів в індустрії гостинності. 

В підприємствах готельного господарства проблема якості є 

найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної та 

екологічної безпеки. Якість – комплексне поняття, що характеризує 

ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація 

виробництва, маркетинг. 
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Без якісного обслуговування готель не здатний досягти своїх основних 

цілей. Світова практика розвитку різних готелів і готельних мереж, як правило, 

свідчить, що отримання прибутку є результатом високої якості обслуговування. 

Дослідження показують, що визначальним фактором вибору клієнтом готелю 

ще раз є якість наданого йому обслуговування. Якщо нового клієнта можна 

залучити якісною рекламою або розкішним інтер’єром, то другий раз він 

прийде тільки завдяки професійній роботі персоналу і високій якості 

обслуговування [3, с. 124]. 

Якість послуг, що надаються поділяють на технічні та функціональні. 

Технічна якість відображає стан неживих предметів, що оточують клієнта в 

готелі. Функціональна якість оцінюється, як здатність послуги задовольняти 

потреби клієнтів готелю, а також процес взаємодії з персоналом при наданні 

послуги. 

Маркетинг дозволяє визначити політику ціноутворення і стимулювання 

продажів, здійснювати ефективне просування і рекламну діяльність. Важливо 

відзначити, що рекламована якість є очікуваною якістю і має відповідати 

заявленим стандартам [1]. 

Управління якістю реалізується за допомогою застосування певного 

набору прийомів і засобів, які можна класифікувати за чотирма сферами: 

управління якістю, процесом, персоналом та ресурсами. 

У розвиток теорії управління якістю внесли свій внесок такі фахівці в 

галузі управління якістю, як Е. Демінг, Дж. Джуран, Р. Косбі, І. Ішикава, Т. 

Тагути. 

Дж. Джуран найбільше відомий завдяки своїм концепціям прорив, 

внутрішній постачальник і тріада якості. Йому належить заслуга в застосуванні 

аналізу Парето до вирішення проблем якості, а також в розробці методології 

оцінки витрат на якість як способу виділення пріоритетів і моніторингу заходів 

щодо поліпшення діяльності підприємства. Дж. Джуран, крім того, 

запропонував створювати ради за якістю на підприємствах для підтримки і 

впровадження заходів для поліпшення якості процесу послуги. Тріада якості – 

планування, організація і контроль заходів щодо підвищення якості. 
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Розглянемо чотири постулати Р. Кросбі: 

1. Якість визначається як відповідність вимогам. Звідси ясно, що керівники 

повинні встановлювати вимоги до якості та критерії їх виконання, інакше 

виконавцям доведеться вирішувати, що потрібно робити. 

2. Система досягнення якості – попередження. Поява проблем треба 

попереджати завдяки розумінню процесів і їх удосконалення до того моменту, 

коли продукція або послуги дійдуть до споживача. 

3. Норма виконання роботи – нуль дефектів. Це означає, що бездефектна 

робота – мета. Даний постулат підкріплює ідею виконання вимог правильно і з 

першого разу. Витрати на превентивні заходи по досягненню мети – нуль 

дефектів, схоже, окупаються за рахунок зниження втрат від браку [2]. 

4. Критерій виміру якості – ціна невідповідності встановленим вимогам. 

Вартість витрат на вимір якості стає головним мотиватором для керуючих. 

Підвищення ефективності, зниження теми переробок і позитивна оцінка 

споживачів окупають зусилля щодо поліпшенню якості. 

І. Ішикава пропагував наступні сім методів контролю якості: 

1) діаграми Парето – виділення пріоритетів дій; 

2) діаграма причин і результатів – виявлення причин виникнення проблем 

(причино-наслідкова діаграма І. Ішикава); 

3) стратифікація – поділ причин по групах; 

4) контрольні листки – збір даних; 

5) гістограми – уявлення варіацій; 

6) діаграми розкиду – дослідження взаємозв'язку двох факторів; 

7) контрольні карти – регулювання варіацій процесу, визначення верхньої і 

нижньої межі зони допуску величин. 

Також І. Ішикава відзначав, що цими методами повинні користуватися 

члени гуртків якості та ініціював рух по їх створенню в Японії. Гурток якості – 

невелика група працівників одного і того ж підрозділу, зокрема хостелів. Вони 

регулярно збираються на добровільних засадах для обговорення та аналізу 

проблем, що виникають в їх підрозділі. Всі члени гуртка використовують сім 

методів для аналізу результативності своєї роботи. Після консультацій з 

керівництвом зміни вносять в роботу підрозділу. 
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Т. Тагути вважав, що основні проблеми якості, які повинен вирішувати 

менеджер, – це проблема стабілізації показників і рівня якості. Нестабільність 

якості готельних послуг можна пояснити наступними причинами: 

 суб’єктивністю надання послуги; 

 нерівномірністю по часу надання послуг; 

 оцінкою персоналу по його активності, а не за результативністю; 

 реакцією на симптоми, а не на причини. 

Розглядаючи перелічені вище принципи підвищення ефективності та 

якості послуг, процесів, можна виділити п’ять основних висновків, яких 

повинні дотримуватися готельні підприємства, щоб досягти успіху в своєму 

бізнесі: 

1. Акцент на споживача послуги. 

2. Безперервне поліпшення якості виробничого процесу, створення і 

надання послуги. 

3. Прийняття рішень на основі факту. 

4. Залучення до процесу прийняття рішень всіх, починаючи від службовця 

до генерального директора. 

5. Сприймати нову філософію управління якістю як єдину на даний 

момент продуктивну теорію менеджменту [3]. 

На сучасному етапі розроблено безліч методів оцінки якості послуг, серед 

яких: анкетування; центри якості; SERQUAL, метод Дельфі, метод таємного 

покупця. 

Таємний покупець – ефективний вид маркетингового дослідження, що 

застосовується для оцінки процесу обслуговування клієнтів з використанням 

спеціально навчених людей (таємних покупців). Таємний покупець здійснює 

перевірку, виступаючи в ролі реального покупця, детально фіксує процес 

відвідування. Даний метод використовується не тільки для перевірки товарів 

особисто, а й за допомогою телефонних дзвінків або Інтернету. 

Метод «Таємний покупець» дозволяє оцінити: якість обслуговування 

клієнтів; ступінь виконання стандартів, норм і правил; дотримання інструкцій і 
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правил з надання послуг; оцінки зовнішнього вигляду; поведінки персоналу, 

при виникненні конфліктних ситуацій; встановлення часу очікування відповіді 

на телефонний дзвінок або часу очікування відповіді на питання; оцінки 

ввічливість; оцінки чистота приміщення і обладнання; з’ясування графіка 

роботи; з метою конкурентної розвідки. 

Метод анкетування поділяється на кілька видів за різними критеріями: за 

кількістю респондентів (індивідуальне анкетування; групове анкетування; 

аудиторне анкетування; масове анкетування (на практиці робота трудомістка, а 

результати менш коректні). 

Необхідність створення більш формалізованих методів оцінки якості 

сервісу в порівнянні з методів критичних випадків визначила появу методу 

SERVQUAL, який отримав назву від скорочення двох англійських слів: SERV 

від service ( «сервіс») і QUAL від quality ( «якість»). Він був розроблений                

В. А. Зейтгамл, А. Парасураманом і Л. Л. Беррі в 80-і роки XX століття шляхом 

емпіричних досліджень, проведених авторами шляхом аналізу опитувань 

фокус-груп на основі розробленої ними моделі розбіжності (GAP-модель) [4]. 

Під розбіжностями автори мають на увазі відмінності в сприйнятті 

основних складових процесу надання сервісу різними його учасниками в різні 

часові проміжки. Ці розбіжності такі: 

1. Розрив у знаннях. Різниця між тим, як очікування споживачів визначив 

постачальник послуг, і фактичними потребами й очікуванням клієнтів фірми. 

2. Розрив у стандартах. Різниця між тим, як сприймаються очікування 

споживачів управлінським персоналом компанії, і стандартами якості, 

встановленими в фірмі. 

3. Розрив у наданні послуг. Різниця між встановленими стандартами 

надання послуг і реальною продуктивністю фірми в порівнянні з цими 

стандартами. 

4. Розрив у внутрішніх комунікаціях. Різниця між тим, що рекламує фірма, 

і тим, що думає обслуговуючий персонал про характеристики готельного 

продукту, рівень якості обслуговування/ 
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5. Розрив в сприйнятті. Різниця між тим, на якому рівні фактично 

надаються послуги, і тим, як споживачі сприймають рівень отриманих послуг 

(через нездатність точно оцінити якість обслуговування). 

6. Розрив в інтерпретації. Відмінності між тим, що фактично обіцяє готель 

в процесі маркетингових комунікацій (перед поданням послуг), і тим, що очікує 

споживач, виходячи з цих обіцянок. 

7. Розрив в обслуговуванні. Відмінності між тим, що очікує отримати 

споживач, і тим, як він сприймає послугу, яку фактично отримав. 

Метод Дельфі дозволяє вибрати із запропонованої серії альтернатив 

найбільш прийнятну. Члени групи споживачів в певній послідовності дають 

оцінку кожній альтернативі. На перше місце кожен ставить альтернативу, яку 

вважає найголовнішою. Потім кожна оцінюється за 10-бальною шкалою в 

залежності від витрат, пов’язаних з тим чи іншим характером дефектів. При 

цьому за вищий бал приймається одиниця. У підсумку обидва результати по 

кожній альтернативі множаться між собою, і знаходиться сум. Найменша сума і 

виявить першорядну, основну причину. 

Таким чином, розглянуті методи оцінки якості послуг хостелів можна 

розглядати як практичні рекомендації дій спрямованих на поліпшення сервісів, 

залучення гостей, підвищення ефективності готельного бізнесу. Дані методи 

дозволяють виявити переваги та недоліки в конкретному бізнесі, визначити 

напрямки підвищення кваліфікації персоналу і забезпечити оперативний 

зворотний зв’язок. Використання зазначених методів забезпечить підвищення 

конкурентоспроможності підприємства індустрії гостинності. 
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Здобувач освітнього ступеня «магістр» 
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ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ІНДІЙСЬКОЇ КУХНІ 

В статті досліджено історію виникнення індійської кухні, вплив на неї 

кулінарних традицій іноземців, мігрантів і завойовників. Досліджено роль 

спецій в індійській кухні. Розглянуто кулінарні традиції народів, що населяють 

Індію, особливості кухні залежно від регіону. Досліджено популярність 

індійської кухні в сучасних країнах світу. 

Ключові слова: індійська кухня, вегетаріанство, спеції, тандир, масала, 

світова колиска солодощів. 

Постановка проблеми. Останнім часом в Україні як і в усьому світі 

визначається тенденція розвитку підприємств ресторанного господарства, які 

спеціалізуються на приготуванні страв етнічних кухонь світу. Цьому сприяє 

бурхливий розвиток туризму, який викликав необхідність поглибленого 

вивчення кулінарних уподобань іноземних туристів. Специфікою готельних 

ресторанів є те, що вони повинні обслуговувати іноземців, які зупинилися в 

готелі. Для цього ресторан повинен мати стандартний набір страв європейської 

(французької) кухні. Не слід намагатися нагодувати іноземців тільки стравами 

своєї національної кухні: кожна національність має свої кулінарні пристрасті, 

досить далекі одна від одної й від національної кухні тієї країни, у готелі якої 
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вони зупинилися. Звичайно, туристам цікаво познайомитися з кулінарією 

України, з іншого боку, ритуал гостинності передбачає уміння господарів 

нагодувати гостя тим, що він зазвичай їсть удома. Запропонувати гостю 

знайому страву - знак високої пошани і кваліфікації спеціалістів ресторанного 

господарства. Обслуговування іноземних гостей і туристів у ресторанах, кафе й 

барах має свої особливості, які пов’язані не стільки з якоюсь особливою 

культурою обслуговування - культура обслуговування повинна бути завжди 

висока, скільки з урахуванням традицій харчування різних народів. Це, до речі, 

і визначає рівень культури й клас підприємства. 

Формулювання цілей статті. Мета написання даного дослідження є 

вивчення історичних передумов виникнення та головних тенденцій у розвитку 

індійської кухні.  

Виклад основного матеріалу. Індійська кухня відображає багаторічну 

історію співіснування різних спільнот і культур, що призвело до 

різноманітності смаків і кулінарних традицій. З приходом монголів, британців і 

португальців індійська кухня стала більш різноманітною. Подальше злиття 

кулінарних традицій призвело до появи такого поняття як «Індійська кухня». 

В давньоіндійській цивілізації, приблизно у 1500 році до н.е., переважали 

принципи дієтичного харчування. Їжа була досить простою, так як перші арійці 

були наполовину хліборобами і наполовину кочовим народом. Ячмінь і 

пшениця були головними зерновими культурами, вирощеними на їх полях, і, 

отже, основним продовольчим товаром. Із зерен пшениці і ячменю готували 

тісто для випічки різних видів. 

У міру зростання аграрної економіки, велика рогата худоба та інші 

домашні тварини стали частіше використовуватися в сільському  господарстві і 

в виробництві продуктів харчування. Забій худоби, для отримання м'яса, став 

економічно неефективним. Це і стало причиною становлення вегетаріанства в 

Індії. 

З появою буддизму і джайнізму доктрини відмови від насильства придбали 

релігійне підґрунтя, і вживання м'яса стало забороненим в індійській культурі. 
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До раннього середньовіччя вегетаріанство було головним принципом 

харчування індійців; вони вживали зерна, фрукти, овочі і молочні продукти. 

Протягом двох тисяч років принципам вегетаріанства слідувала величезна 

кількість індійських сімей, особливо в Північній Індії. 

У цей період індійська кухня випробувала на собі вплив кулінарних 

традицій іноземців, які приїхали до Індії в якості мігрантів, торговців і 

завойовників, завдяки чому вона являє собою унікальне поєднання різних 

культур. Нові смакові відтінки з'явилися в індійських стравах з приїздом 

грецьких, римських і арабських торговців, які використовували в процесі 

приготування їжі багато корисних трав і спецій, серед яких найголовнішим був 

шафран. 

Моголи докорінно змінили індійську кухню, внесли страви, властиві для 

середньоазіатської і близькосхідної кухонь. У приготуванні страв вони 

використовували велику кількість сухофруктів і горіхів. Помідори, перець чилі, 

картопля, які є основними компонентами сьогоднішньої індійської кухні, були 

привезені в Індію португальцями. Вони також познайомили індійців з цукром-

рафінадом, до цього в якості підсолоджувачів використовувалися тільки фрукти 

та мед. 

Індуїстські біженці з Афганістану привезли з собою традицію 

приготування їжі в духовці, завдяки чому в Індії стали готувати абсолютно нові 

страви використовуючи тандир (велику вертикальну піч, в якій, до сих пір, 

готують м’ясо і печуть хліб). 

Трави і спеції або масала (прянощі) відіграють життєво важливу роль в 

індійській кухні. Вони надають індійській кухні притаманний тільки їй 

особливий колорит.  

Історії індійських спецій більш ніж сім тисяч років. Саме спеції були 

приманкою, яка привела багатьох мореплавців до берегів Індії. Задовго до 

нашої ери грецькі торговці натовпами приїжджали на ринки Південної Індії, 

купуючи багато дорогих виробів, серед яких були і спеції. До 1000 року н.е. 

араби завоювали долину Інд. Вони привезли кмин і коріандр, які змішали з 

індійським перцем, імбиром і куркумою. Через століття цю суміш спецій, під 

назвою «каррі», британські моряки поширили по всьому світу [1]. 
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Спеції, придбані в Індії, продавалися в Європі і Азії. Це вплинуло на 

традиції приготування їжі у всьому світі, особливо в Південно-Східній Азії, на 

Британських островах і в країнах Карибського моря. Як мігранти вплинули на 

індійську кухню, так і вона залишила свій відбиток в кулінарних рецептах 

зарубіжних країн. Окремі страви завоювали популярність у всьому світі за 

рахунок використання в них спецій і перцю. 

Кулінарні традиції народів, що населяють Індію, різноманітні. Урізних 

регіонах завдяки особливостям місцевої культури, географічному положенню 

та економіці свої унікальні кулінарні традиції. Вони також варіюються в 

залежності від сезону. 

Загального поняття «індійська кухня» взагалі не існує. У країні, де 

чисельність населення більше за мільярд, проживає близько 19 

національностей. Кожен індійський штат має не тільки свою мову, традиції і 

специфічний набір місцевих свят, а й свою особливу кухню [3]. 

Кухня Північної Індії є найпопулярнішою і широко поширеною в 

ресторанах всього світу. Вона характеризується приготуванням м'яса і овочів в 

тандирі, використанням вершків в стравах з гороху і йогурту в маринадах. 

Імперська кухня була розвинена за часів правління імперії великих 

Моголів і за змістом є невегетаріанською. Ця кухня характеризується 

використанням йогурту, смаженої цибулі, горіхів і шафрану.  

Традиційна кухня Кашміру відображає сильний вплив Центральної Азії. 

Перш за все це не вегетаріанські страви, приготовані із використанням свіжих 

трав і продуктів. Унікальна особливість кашмірській кухні полягає в тому, що 

спеції додаються в страви у вареному вигляді, що надає їм унікальний і 

неповторний смак і аромат. 

Кухня Авадхи має спільні риси з традиційної кухні Персії, Кашміру, 

Пенджабу і Хайдарабаду. Вони були першими, хто почав готувати їжу на пару. 

При приготуванні їжі на пару, компоненти поміщають в велику зручну 

каструлю і готують їх на повільному вогні, що не вимагає постійної уваги і 

зусиль кухаря. Багатство кухні полягає в використанні інгредієнтів, таких як 

баранина, сир і різні спеції, включаючи кардамон і шафран. 



32 

Ближче до півдня національне меню стає різноманітнішим. Основним 

інгредієнтом південно-індійської кухні служить кокос. Багато жителів півдня 

суворо дотримуються вегетаріанства. Дехто відмовляється навіть від помідорів 

і буряку, тому що їх колір схожий на колір крові [4]. 

Традиційними стравами Південної Індії є страви, приготовані на 

сковороді, наприклад, доса (тонкі млинці з рисового борошна), бульйон з 

тонким ароматом, відомим під назвою самбар і безліч морепродуктів.  

Для кухні Східної Індії єдино властива індійська традиція поступової 

подачі страв. Вона схожа з сучасним стилем обслуговування у французькій 

кухні, коли страви подаються одна за іншою, а не відразу. Для бенгальської 

кухні велике значення має перець разом з гірчичним маслом і, як правило, 

використання великої кількості спецій. Кухня відрізняється різноманітністю 

вишуканих смаків тонких ароматів з акцентом на рибу, овочі, сочевицю і рис. 

Приготування риби є одним з її найбільш характерних особливостей; бенгальці 

готують рибу багатьма способами: наприклад, відварюють її на пару, з овочами 

і соусом з кокосового молока або гірчиці [2]. 

Західне узбережжя Індії, штати Гуджарат і Махараштра, також мають 

свою родзинку. У цих штатах компактно проживають парси, предки яких 

багато століть назад переселилися на півострів Індостан з Ірану і Персії. Парси 

– великі любителі кисло-солодкого м'яса, тушкованого з сухофруктами, і 

жирних солодощів [3]. 

Популярними стравами цієї кухні є ундхія (запіканка з овочів), патра, 

хандаві і тхепла. Основним блюдом парсів є Dhansakh (карамельний лук і 

коричневий рис), подають із сумішшю сочевиці, овочів і м'яса, їдять його по 

неділях, на всіх весіллях і заходах. 

Істинну славу індійській кухні принесли солодкі страви. Індію, а зокрема 

Західну Бенгалію, називають «світової колискою солодощів». Десерти роблять 

тут тільки з чистих і корисних продуктів - молока, свіжих фруктів, злаків, 

горіхів і меду. По всій Індії поширені такі солодощі як: «Рассгулла» (творожні 

кульки в рожевому сиропі), «Гулаб джамун» (мигдальні кульки в меду), 
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«Расмалай» (десерт з молочних пінок з солодким соусом). «Божественним» 

десертом називають індуси «Барфі» - кульки з сухого молока, просочені медом 

і приготовані у фритюрі. Виключно оригінальним є традиційне індійське 

морозиво з кардамоном, фісташками і шафраном – «кульфи» [5]. 

Індійська кухня – одна з найбільш популярних кухонь сучасного світу. 

Індійські мігранти поширили кулінарні традиції субконтиненту по всьому світу. 

Кухня була адаптована до місцевих смаків. Наприклад каррі – це одна із 

найпопулярніших прянощів в усьому світі, її активно використовують для 

приготування багатьох відомих страв, наприклад, без неї не обходиться овочеве 

рагу, також каррі ідеально доповнює смак риби і м’яса. Індійські страви 

приготовані в тандирі, також стали улюбленими багатьма народами.  

Індійська кухня дуже популярна в Південно-Східній Азії, завдяки 

індуїстським і буддистськими традиціями в регіоні. Індійські кулінарні традиції 

знайшли своє відображення в рецептах малайзійських страв, які користуються 

популярністю в Сінгапурі. Вважається, що вегетаріанство поширилося в Азії 

завдяки послідовникам індуїзму і буддизму з Індії. Чікен Тікка Масала була 

названа «справжньою британською національною стравою». В Англії і Уельсі 

більше 10 000 ресторанів, в яких можна покуштувати індійську їжу. Згідно з 

даними британського Агентства з харчових стандартів, на частку індійської 

харчової промисловості в Великобританії доводиться 3,2 млрд. фунтів. 

Висновок. Отже, в статті проведено дослідження історичних аспектів 

виникнення індійської кухні та визначено коло чинників, що вплинули на її 

формування. Можна сказати, що кухня Індії – одна з найрізноманітніших 

світових кухонь, яка характеризується витонченим і тонким використанням 

багатьох спецій, овочів, зерен та фруктів, вирощених по всій Індії. Кухня 

кожного географічного регіону включає широкий асортимент страв та технік 

приготування, що відображають різноманітність індійського субконтиненту. 

Релігійні вірування та культура Індії зіграли впливову роль в еволюції її кухні. 

Вегетаріанство широко практикується у багатьох індуїстських, буддійських та 

джайнських громадах.  Індійська кухня вплинула на кухні в усьому світі. Зараз 
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це одна з найпопулярніших кухонь по всьому світу, якою користуються не 

лише велика індійська діаспора, але й населення Північної Америки, Європи, 

Австралії та частини Африки. 
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КРАФТОВЕ ВИРОБНИЦТВО ПИВА З ЗАСТОСУВАННЯМ 

ІММОБІЛІЗОВАНИХ ДРІЖДЖІВ 

У статті розглянуто переваги та недоліки пивоваріння з застосуванням 

іммобілізованих дріжджів для зброджування пивного сусла. Сировину-сусло 

використовують в крафтових пивоварнях комплексних закладах ресторанного 

господарства в процесі розробки технологій холодних напоїв пивного бару. 

Застосування іммобілізованих дріжджів дозволяє переходити до безперервної 

схеми, спрощувати операції з розділення дріжджів і пива, підвищувати 

продуктивність процесу, отримувати нові  крафтові сорти пива. Основний 

критерій придатності нової технології - кінцева якість готового крафтового 

продукту-пива. Запропонований метод може бути застосований тільки в 

тому випадку, якщо якість пиво не змінюється або його зміни незначні 

протягом технологічного процесу в комплексному закладі ресторанного 

господарства. 
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комплексний заклад ресторанного господарства. 

 Пивоваріння - старий біотехнологічний і консервативний технологічний 

процес. Консерватизм виробництва можна пояснити прагненням до отримання 

пива старовинних сортів з дотриманням традиційних технологічних напад. Але 

в останні роки широко стали впроваджуватися нові технології, що дозволяють 

інтенсифікувати виробничі процеси, і в першу чергу найбільш тривалі - 

бродіння і доброджування. 

 Традиційне головне бродіння, що протікає в присутності всієї маси 

дріжджів, визначається сортом одержуваного пива. При бродінні та 

доброджуванні відбуваються складні біохімічні процеси, пов'язані з 

життєдіяльністю дріжджів, їх обміном речовин, а також з хімічними 

перетвореннями, що відбуваються в пиві під впливом зовнішніх умов 

(температура, рН, концентрація різних органічних речовин). Процес бродіння 

відбувається під дією ферментів пивних дріжджів, що розщеплюють основну 

кількість вуглеводів сусла з утворенням етилового спирту, діоксиду вуглецю і 

продуктів обміну. Чим вище щільність початкового сусла (від 8% до 23% сухих 

речовин), тим довше йде бродіння. За класичною технологією бродіння триває 

від 6 до 9-10 діб. Потім молоде пиво з вмістом етилового спирту в залежності 

від сорту (0,5-9%) знімають з бродіння і направляють на доброджування, 

тривалість якого може бути до 90 днів. Тому протягом десятиліть пивовари 

прагнули скоротити найбільш тривалу частину технологічного процесу. 

 Тенденція до прискорення процесу бродіння привела до розробки нових 

методів зброджування пивного сусла - безперервних, періодичних в апаратах 

великої місткості - циліндроконічних бродильних апаратах (ЦКБА), 

зброджуванню закріпленими дріжджами. Процес ґрунтувався на використанні 

підвищеної температури бродіння, збільшенні норми дріжджів, застосуванні 

заходів з досягненню високою активності рН. 

 Близько 100 років тому були спроби застосувати безперервне бродіння, а 

спочатку 70х рр. - використовувати іммобілізовані дріжджі в пивоварінні. 
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Вперше принцип іммобілізації (активації) мікроорганізмів був реалізований у 

виробництві оцту понад 100 років тому, найбільшого розвитку дослідження і 

методи реалізації досягли в 70-80 роках. [5]. 

 Адсорбовані дріжджові клітини для безперервного бродіння були 

випробувані в 1899 р. У 50-60-ті рр. безперервне бродіння було предметом 

численних досліджень. Але в основному вони здійснювалися з інтактними 

(вільними) клітинами. Іммобілізація здавалася розв’язанням усіх проблем. У 

1971 р Нарцис і Хеллі і в 1973р Бейкер і Кірсоп застосували, як перший крок до 

іммобілізації, суміш дріжджів і кізельгуру. 

 Практично одночасно стали проводитися дослідження щодо застосування 

іммобілізованих дріжджів для періодичного і безперервного бродіння. 

 Періодичне бродіння пива іммобілізованими клітинами досліджували 

А.П. Колпакчи і ін. На поліетиленовій плівці (1976 г.) і керамічних або 

поліетиленових кільцях (1980), на альгінат Вайт і Портнов (1978), гелі альгінату 

Парандова і ін.(1982), Шіндо і ін. (1990) на пористому ПВА (1990 р) [4, 6]. 

 Безперервне бродіння досліджували за допомогою дріжджів, 

іммобілізованих на ПВХ і пористих частинках (Крье, Наварро, 1976 г.), 

діатоміт, ПВХ і пластмасі (Молл, 1977), альгінат кальцію (Годфредсен і ін., 

1981, Лінко і ін., 1981 г.). 

 Інтенсивний розвиток біотехнології в цей період було обумовлено 

створенням нового типу біокаталізаторів - іммобілізованих клітин 

мікроорганізмів. Мікроорганізми, прикріплені до основи, називають 

іммобілізованими (пов'язаними, пришитими, фіксованими, активованими). 

Іммобілізованими вважаються клітини, які фізично пов'язані або локалізовані в 

певному місці або просторі зі збереженням їх каталітичної активності, якщо 

можливо або необхідно, - їх життєздатністю, які можуть бути використані 

повторно або безперервно. Використання іммобілізованих дріжджів дозволяє 

легко керувати технологічним процесом під час бродіння і конструювати 

обладнання типу щільно набитої колони, яка зручна для ведення процесу 

безперервним способом [3]. 
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 З технологічної точки зору іммобілізація клітин мікроорганізмів на 

твердому носії створює високоактивну систему для отримання різноманітних 

продуктів, які є результатом метаболізму дріжджової клітини. Перевага 

іммобілізації - створення фактора мікросередовища, яка утворилася навколо 

часток дріжджів за участю нерозчинного носія. Це мікросередовище містить 

гідрофобні заряджені частинки, що мають велике значення в концентруванні 

поживних речовин. 

 Іммобілізація на твердому носії змінює життєдіяльність мікробної 

клітини та інтенсивність біохімічних процесів мікроорганізмів. 

Багаторазове їх використання у біосинтезі різних речовин дає значний 

економічний ефект. У виробничих умовах витрата сировини для генерації 

біомаси знижується. 

 Використання іммобілізованих клітин дріжджів для інтенсифікації 

процесу обумовлено різними факторами: створюється клітинна маса в одиниці 

об'єму реактора, значно більша, ніж при періодичному і безперервному 

процесах з використанням інтактних клітин; в результаті значно збільшується 

вихід пива; подовжується термін дії ферментів клітини; прискорюється процес 

з огляду на кращих умов транспорту поживних речовин до клітини і пов'язаним 

з цим поліпшенням метаболізму. Застосування іммобілізованих систем зберігає 

і підтримує певний ритм зростання дріжджових клітин і відповідні йому 

швидкість розведення. Тому виключається необхідність видалення біомаси 

мікроорганізмів після кожного виробничого циклу. Дріжджі при іммобілізації 

активні і можуть зброджувати сусло протягом тривалого часу без втрати їх 

властивостей. 

 Як правило, при використанні іммобілізованих мікроорганізмів процеси 

росту і метаболізму мікроорганізмів поділяються. Це дозволяє підтримувати їх 

високу здатність до перетворення субстратів. Застосування іммобілізованих 

дріжджів дає можливість управляти бродінням, ефективно використовуючи 

каталітичні властивості мікроорганізмів, а також створити умови для дії 

безперервних систем. 
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 Перевагами використання іммобілізованих клітин в порівнянні з 

інтактними є: 

 підвищення продуктивності відділення бродіння і доброджування, 

поліпшення гідродинамічного режиму в бродильному апараті, менші площі під 

обладнанням і капітальні витрати; 

можливість досягнення повного вибродження цукру, поділу стадій 

розмноження дріжджів і бродіння і внаслідок цього зміни продуктів 

метаболізму дріжджів, досягнення накопичення побічних продуктів бродіння, 

що обумовлюють хороші органолептичні показники пива; можливість 

стабілізації якості продукції; 

 швидке і повне відділення збродженого субстрату від клітин 

мікроорганізмів, полегшення або повне виключення фільтрування; 

 досягнення підвищеної стійкості мікроорганізмів до впливу 

несприятливих наслідків підвищеної концентрації етанолу, кислотності 

субстрату, температури, важких металів; пролонгується дія клітин; 

 завдяки високій концентрації біомаси протікання процесів різко 

прискорюється, підвищується ефективність виробництва; 

 менш інтенсивне розмноження дріжджів і, як наслідок, зменшення 

відходів; 

 менший обсяг робіт у відділенні бродіння і доброджування, підготовки і 

вирощування дріжджів і пов'язані з цим нижчі поточні витрати; 

 можливість використання рас дріжджів (для створення бажаних 

органолептичних характеристик) незалежно від їх флокуляційної здатності; 

 можливість використання безперервної технології без витрат на 

очищення і виділення дріжджів, скорочення обсягу обладнання, можливість 

автоматизації процесу зброджування, зниження обсягу очисних робіт [1, 5]. 

 Практичний інтерес  для комплексних закладів ресторанного 

господарства представляє адсорбційний метод іммобілізації, при якому 

відбувається фізична взаємодія мікроорганізмів і носія (сорбент). При цьому 
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добре протікають процеси масо передачі, знижується нерівномірність лінійних 

швидкостей потоку, збільшується поверхня контакту іммобілізованих клітин з 

субстратом. У зоні сорбенту відбувається сорбція біологічно активних речовин 

- ферментів, вітамінів, амінокислот і інших стимуляторів росту мікроорганізмів, 

що сприяє активізації життєдіяльності мікроорганізмів, а також 

концентрування продуктів автолізу дріжджів. 

 Розрізняють фізичну і хімічну адсорбцію. Фізична відбувається при 

взаємному тяжінні молекул - адсорбтив (адсорбованої речовини) та адсорбенту 

під дією сил Вандер Ваальса. При фізичної адсорбції не виникає їх хімічної 

взаємодії, а при хімічної адсорбції, або хемосорбції, утворюються хімічні 

зв'язки між молекулами поглиненої речовини та адсорбенту внаслідок хімічної 

реакції між ними.  

При адсорбції можна виділити наступні етапи: первинна адсорбція; 

вторинна адгезія, обумовлена процесами освіти клітинних метаболітів 

(полісахаридів, білків і т. д.); накопичення наступних клітинних шарів на 

поверхні первинного клітинного шару шляхом надходження мікроорганізмів в 

реактор при безперервних процесах і (або) їх розмноженні. Вторинна адгезія 

призводить до утворення механічно міцних шарів мікроорганізмів на поверхні 

сорбенту, що є основною причиною практично повної затримки клітин [3]. 

У адсорбентів велика питома поверхня, віднесена до одиниці маси 

речовини. Вони можуть мати різні по діаметру пори, які поділяють на 

макропори (понад 2..10-4 мм), перехідні пори (6 ·10-6-2 ·10-4) і мікропори             

(2-10-6 до 6-10 6 мм). Від розміру пір залежить і характер адсорбції: можливе 

утворення шарів молекул поглиненої речовини товщиною в одну молекулу 

(мономолекулярна адсорбція) і товщиною в кілька молекул 

(полімолекулярнима адсорбція). 
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Адсорбція 

 

 

Адгезія 

 

 

Включено у полімерну сітку (гелі) 

 

 

Мембранне мікрокапсулювання 

 

Ковалентні зв’язки 

 

К – іммобілізовані клітини 

 

Рисунок 1 – Методи іммобілізації мікроорганізмів 

 

Також вид сорбенту значно впливає на товщину, щільність клітинного 

шару і на ступінь утримування клітин, тобто чистоту продукту. 

У пивоварів до методу включення в гелі невеликий інтерес, оскільки 

клітини дріжджів вимиваються з пір, гель нестійкий до стирання. У пивоварінні 

було випробувано багато пілотних установок по іммобілізації клітин з 

використанням носіїв з альгінату кальцію (White і Portno, 1978; Nakaniski та ін., 

1985; Masschelein, 1986) [6]. Однак втрати механічної цілісності матриці, 

обмеження масоперенесення і регенерації вимагають використання іншого 

носія. 

Для технічного застосування найбільш підходять три способи іммобілізації 

дріжджів: висновок їх в матрицю, адсорбція на поверхні носія, заселення 

пористих матеріалів. До технології іммобілізації висувають вимоги: висока 

місткість матеріалу з тим, щоб можна було іммобілізувати більшу кількість 

дріжджів, і між суслом і дріжджами не повинно бути бар'єрів. 
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В останні роки були розроблені  крафтові технології  по зброджуванню або 

дозріванню пива з іммобілізованими дріжджами. Це дає можливість збільшити 

та оптимізувати вихід і якість пива. Встановлено, що іммобілізація клітин 

дозволяє добре використовувати внутрішньоклітинні ферменти [3]. Активність 

деяких ферментів іммобілізованих клітин вище, ніж в інтактних клітин. При 

цьому всі фази розвитку дріжджів протікають одночасно. Іммобілізовані 

дріжджі можуть бути використані для періодичного або для безперервного 

процесу, при цьому як для здійснення головного бродіння, так і для 

доброджування і дозрівання пива. 

Особливий інтерес іммобілізовані дріжджі проявляють з точки зору   

безперервного бродіння. При цьому, змінюючи параметри процесу, такі, як 

швидкість потоку, температура, засівши дріжджів і швидкість розведення, може 

бути досягнутий режим стійкого процесу. Крім того, безперервне бродіння 

іммобілізованими дріжджами надасть нові можливості генної інженерії 

пивоварних дріжджів. 

Висновок. Застосування іммобілізованих дріжджів дозволяє переходити 

до безперервної схеми, спрощувати операції з розділення дріжджів і пива, 

підвищувати продуктивність процесу, отримувати нові  крафтові сорти пива. 

Основний критерій придатності нової технології - кінцева якість готового 

крафтового продукту-пива. Запропонований метод може бути застосований 

тільки в тому випадку, якщо якість пиво не змінюється або його зміни незначні 

протягом технологічного процесу в комплексному закладі ресторанного 

господарства. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУХНІ 

У статті наведено характеристику національної кухні. Визначено основні 

групи національної кухні, у склад якої входить європейська кухня. 

Охарактеризовано європейську кухню та здійснено екскурс по країнах, де 

застосована європейська кухня та визначено особливості країн. 

Ключові слова: ресторанне господарство, підприємства, національна кухня, 

європейська кухня, технологічний стандарт, стандарт зовнішньості. 

Постановка проблеми. Важливість харчової цінності продукту 

обчислюється при споживанні їжі. Розглядаючи продукти харчування, ми 

просто не розуміємо, для чого вживати цей продукт, які сучасні вимоги 

споживачів при впровадженні нового високоякісного продукту з харчовими 

повноваженнями та хорошим естетичним виглядом у дизайні та смаку страв, 

прогресу досягають школи національних закладів ресторанного господарства 

світу.  

Мистецтво приготування їжі - одне з найдавніших на планеті. Століттями 

люди, спираючись на власний досвід та минулі покоління, вибирають найбільш 

вдале поєднання продуктів та раціональні їх методи приготування. 
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Протягом століть були вироблені гастрономічні звички та пристрасті 

різних людей, народів, що врешті-решт призвело до створення національних 

кухонь, які стали невід’ємною частиною їх національної культури. 

Європейська кухня користується популярністю серед споживачів 

ресторанів. Нові потреби споживання будь-якого продукту вимагають 

інноваційних підходів до технології продукції.  

Метою статті є вивчення загальних понять національної кухні. Визначення 

основних груп національної кухні, до складу якої входить європейська кухня. 

Розгляд характеристики європейської кухні. Здійснення екскурсу по країнах, де 

використовується європейська кухня та визначення їх особливостей. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Приготування будь-якої страви 

неможливе без підприємства ресторанного господарства.  

Ресторанний бізнес призначений для виробництва кулінарних виробів, 

борошняних кондитерських та хлібобулочних виробів, їх реалізації та 

організації  споживання. 

У наш час, національна кухня - це набір страв, які постійно готують жителі 

певної території чи країни. Найчастіше національні страви складаються з тих 

продуктів, які є у певній місцевості. Існують також власні умови приготування 

національних страв. Кулінарні гурмани готові їхати на великі відстані, щоб 

насолодитися національною кухнею країни. 

Адже смак справжнього суші можна спробувати лише в Японії, а їсти 

смажені каштани, приготовані за оригінальними рецептами, можна лише у 

Франції. Ті, хто не має можливості побувати в зарубіжних країнах, можуть 

спробувати дізнатися деякі рецепти та особливості пікантних національних 

страв у себе дома. 

Усі доступні національні кухні світу умовно можна розділити на кілька 

великих груп, поєднуючи їх за деякими загальними рисами: 

1. Європейська кухня. 

2. Східна кухня. 

3. Американська кухня. 
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Найбільше уваги приділимо європейській кухні. Європейська кухня – це в 

основному Англійська, Грецька, Іспанська, Італійська, Німецька, Українська, 

Французька.  

Сучасна європейська кухня розвивалася під впливом національних 

особливостей різних європейських країн. Однак, незважаючи на це, важко 

говорити про єдину європейську кухню, оскільки територію Європи населяють 

багато народів, а їхнє життя та культура визначаються не лише кліматом, а й 

географічними умовами [2]. 

В європейській та українській кухні більшість страв є індивідуальними, які 

мають свій рецептурний склад (набір продуктів) та технології обробки:  

- приготування і страв, і гарнірів, і соусів різноманітні; 

- змінюється нарізка; 

- змінюється дизайн і навіть зовнішній вигляд тарілки. 

У китайській та загальноазіатській кухні є багато об’єднаних страв, тому 

кухня ширша і шеф-кухар іноді діє при створенні страв дизайнерським 

методом: італійська траєкторія піци та макаронних виробів - подібний підхід до 

технології та складання їжі загалом. 

Варто пам’ятати, що продумана кількість страв впливає на якість та смак, а 

також зовнішній вигляд. Якщо процес продуманий, призначений технологічний 

стандарт, то в присутності персоналу і більш кваліфікованого персоналу 

можливий кращий підхід до створення страв, дотримання стандарту     

зовнішності [3]. 

Як особливість європейської кухні можна назвати велику кількість 

овочевих страв і вживання великої кількості різноманітних соусів. На відміну 

від народів Сходу, європейці набагато рідше вживають спеції, прянощі, 

орієнтуючись на збереження смаку оригінальних продуктів. 

Європейська кухня бере свій початок у Греції. Пізніше разом з кухарями 

кулінарне мистецтво переїхало до Стародавнього Риму. Ось чому сучасна 

італійська та грецька кухня мають багато спільного. Загальні риси є також у 

кухнях Італії, Іспанії, Португалії та Франції. Насамперед, це вживання імбиру, 

всіляких перців, чебрецю, фенхеля, шавлії, кориці, естрагону та ванілі. 
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Проведемо характеристику кожної країни європейської кухні. 

Кухня Греції - одна з найдавніших у світі. Кулінарні традиції цієї кухні 

формувалися протягом значного періоду часу - більше 3500 років. Основні 

принципи кулінарних традицій Греції споконвіку є досі недоторканними. 

Насамперед, їжа для греків - це хліб, вино та оливки. 

Овочі та трави відіграють значну роль у харчуванні греків. Завдяки 

м’якому клімат їх широко культивують в природному середовищі, тому грецькі 

овочі до смаку найвибагливішим гурманам. Справжня гордість Греції - яурта, 

водночас легка і жирна, не схожа на йогурти сучасного промислового 

європейського виробництва. У селах його готують за прадідівською 

технологією. У Греції багато виноградників, тому листя винограду широко 

використовується в кулінарії та маринуванні. В Греції вживають різні види 

фруктів, особливо цитрусові і виноград, як в свіжому, так і консервованому 

виді. У приготуванні солодощів часто застосовують горіхи та мед [4]. 

Кухня Італії відома у світі як одна з найбільш оригінальних і «художніх». 

Італійська їжа простіша, ніж французька кухня, вона є менш складною, але 

базується на сезонних продуктах. Італійська кухня останнім часом стала дуже 

популярною у багатьох країн. 

В основному італійська кухня складається з поєднання овочів, круп, 

фруктів, риби, сирів та м'яса, приготованих на оливковій олії або приправлених 

нею. Основою кухні є не м’ясо, а скоріше - сир. Страви в Італії здебільшого 

гострі та пряні.  

Ознакою Італії є страва з макаронів - паста. Походження макаронних 

виробів пов’язане з мандрівкою Марко Поло, який привіз з Китаю як сувенір 

палички з рисового борошна. Схожим до них з пшеничного борошна навчилися 

виготовляти в Італії [4]. 

Кухні Іспанії і Португалії мають багато спільних рис, як по асортименту 

продукції, так і по їх технології. Ці кухні порівняно гострі та ароматичні.  
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Вважається, що іспанська кухня є наближеною до італійської та 

французької: теж оливкове масло, помідори, зелений перець, суміш часнику. 

Іспанську кухню характеризують як ситну та пряну. 

Страви традиційно ароматизовані часником, цибулею, перцем, кмином, 

шафраном, корицею, мускатним горіхом, пряна та ароматна зелень, іноді сир. 

Характерним для всіх регіональних кухонь Іспанії широко використовують 

зелень шавлія і терті волоські горіхи [4]. 

Німецька кухня є глибоко традиційною. Кухня північних німецьких земель 

досить незвична. Тут, ушановують наваристі, жирні супи з квасолею, 

картоплею, капустою. А особлива любов жителів є до свинячого сала з житніх 

хлібом, що нагадує кухню найближчих сусідів - українців. 

Відмітною ознакою німецької національної кухні є різноманітні сосиски та 

ковбаси, які присутні на німецькому продовольчому ринку в найширшому 

асортименті. Їх виробництво в Німеччині має регіональні особливості, що 

відбивається на їхніх назвах. З овочів на першому місці - капуста і особливо 

кисла. Часто вживається кольорова капуста, стручкова квасоля, морква, 

картопля. Немає продукту легкого і швидкого у приготуванні, ніж яйця. 

Популярні гострі та копчені сири - м’який сир, сиркові маси [4]. 

Протягом багатьох сторічь найкращою кухнею у світі вважається 

французька. Мешканці цієї країни завжди цінували високе вміння добре 

готувати і не менше цікавились мистецтвом готування, ніж театром чи 

живописом.  

Французькі кухарі - автори багатьох страв та їх імен, які є успішними 

перетвореннями на кухонний та кулінарний лексикон народів усього світу. 

Досить назвати такі страви, як фрикадельки, антрекот, яєчня, рулет, майонез, 

соус.  

В усіх куточках Франції без винятку, на вибір будь-які овочі і коренеплоди 

– картопля, різні сорти цибулі, стручкова квасоля, шпинат, різна капуста, 

помідори, баклажани, селера, петрушка, салати. Ще одна характерна риса 

французької кухні – широке використання, особливо в гарнірах до других 

страв, артишоків, спаржі, салату латук [4]. 
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Англійці мають славу консервативної нації. Якщо мова йде про 

харчування, то це безперечно так. Англійська кухня вважається здоровою, 

англійці жадають підкреслити природні особливості продуктів, не змінюючи їх, 

так як відомо,  що є більш типовим для китайської та японської кухні. 

Асортимент овочів у порівнянні з іншими кухнями обмежений. Найбільш 

поширені – ріпа, капуста, спаржа, стручкова квасоля, цибуля, морква, зелені 

салати, картопля, зелень. У великій кількості в Англії споживаються пікулі – 

дрібні мариновані овочі. Готують страви на топленому маслі чи маргарині [4]. 

Українська кухня має давню історію і славиться своєю різноманітність. За 

попередні століття українській кухні вдалося пройти довгий, але цікавий шлях, 

придбавши національний колорит і зберігши існуючі традиції. 

У всіх регіонах України існують різні традиційні страви, які роблять нашу 

кухню визнаною у світі.  До 30 сортів борщу готують на всіх територіях. 

Зазвичай він є класично наваристим, і до нього потрібно подавати ароматні 

пампушки з часником. Ще одна улюблена страва центральної України - 

вареники. Їх готують з різною начинкою: картопля, гриби, м’ясо, печінка, 

капуста. А бабусі знають особливий рецепт вареників “з таком”: для начинки 

сало пересмажується на сковороді з борошном і цибулею. Іноді господині 

можуть здивувати варениками з долоню завбільшки. З особливих м’ясних страв 

можна виокремити “крученики” – невеликі м’ясні рулетики з начинкою з 

фаршу, паштету, чорносливу з горіхами [5]. 

Висновки. Таким чином, європейська кухня є популярною у багатьох 

країнах світу. Вона розвивається під впливом національних особливостей 

різних європейських країн. Основними відмінностями кухні від інших є те, що 

від народів Сходу європейці значно менше користуються спеціями, приправами 

та прянощами, роблячи акцент на збереження смакових якостей вихідних 

продуктів. 
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В статті висвітлюються поняття пребіотиків, пробіотиків та можливості 

їх вдалого поєднання у синбіотичні комплекси для покращення травлення. У 

роботі зроблено посилання на роботи вітчизняних та закордонних вчених які 

піднімали питання боротьби з ожирінням, цукровим діабетом та рядом інших 

хронічних захворювань. А також підняте питання використання таких 

комплексів у виробництві кондитерських виробів. 
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За оцінкою експертів ВООЗ до 2020 року 2/3 усіх захворювань будуть 

складати хронічні захворювання, такі як ожиріння, цукровий діабет, серцево-

судинна патологія та ін. Крім того, у значної частини населення України є 

надлишкова вага тіла, яка при недотриманні раціонального харчування, 

постійному надлишковому споживанні висококалорійних харчових продуктів 

може перетворитись в захворювання – ожиріння. Надлишкову масу тіла мають 

не тільки дорослі, а і діти. Тому розроблення харчових продуктів, у т. ч. 

кондитерських виробів, із зниженою калорійністю є актуальним завданням, яке 

потребує негайного вирішення. Вагомий внесок у створення науково-

практичних засад виробництва фізіологічно-функціональних харчових 

продуктів зробили такі вчені України: Арсеньєва Л.Ю., Гуліч М.П., Дорохович 

А.М., Дробот В.І., Доценко В.Ф., Іоргачева К.Г., Капрельянц Л.В., Карнаушенко 

Л.І., Кравченко М.Ф., Ковбаса В.М., Корзун В.Н., Лозова Т.М., Міцик В.Ю., 

Пивоваров П.П., Перцевий Ф.В., Притульська Н.В., Рудавська Г.Б., Сирохман 

І.В., Українець А.І., Ципріян В.І., Черевко А.І., Бодак М.П. Лисенко О.Л. та ін.  

Метою нашою роботи було провести аналіз таких компонентів як про - 

пре-біотики, симбіотики та визначити можливість їх використання у 

кондитерських виробах.  Існують вимоги до статусу харчових продуктів "із 

зменшеною калорійністю", але в різних країнах вони різні. В Німеччині, Іспанії 

статусу "із зменшеною калорійністю" заслуговує продукт, калорійність якого на 

30 % менша відносно подібного продукту, виготовленого за стандартною 

рецептурою; в Швеції та Великобританії на 25%; у Франції, Нідерландах – на 

33 %. У США існують продукти з маркуванням "light" (з англ. – "легкий"), якщо 

калорійність продукту зменшена на 33 %. В Японії прийнято маркувати 

продукти "безкалорійні" та "низькокалорійні". "Безкалорійні" продукти – це 

продукти, калорійність 100г (або в 100мл) яких складає менше 5 ккал.  

Враховуючи калорійність поліолів, харчові продукти, які виготовлені на їх 

основі, а це в першу чергу відноситься до кондитерських виробів, можуть мати 

маркування "із зменшеною калорійністю" або "з редукованою калорійністю" 

таблиця 1. 
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Таблиця 1 –  Калорійність поліолів 

Поліоли Калорійність, ккал/г 
США Японія  

Сорбітол 2,6 3,0 
Ксилітол 2,4 3,0 
Мальтітол 3,0 2,0 
Ізомальтітол 2,0 2,0 
Лактітол 2,0 2,0 
Манітол 1,6 2,0 

 

 Крім того, часткова або повна заміна моно- та дисахаридів на поліоли 

забезпечують харчовим продуктам маркування "із зниженим вмістом цукру" 

або "без цукру". В таблиці 2 наведені вимоги різних країн до виробів "із 

зменшеним вмістом цукру". 

Таблиця 2 – Вимоги різних країн до виробів «із зниженим вмістом 

цукру» 

Країна  % дозволеної заміни моно- та 
дисахаридів 

Маркування харчових 
продуктів  

США 25 та > 

Вироби зі зниженим вмістом 
цукру 

Нідерланди 33 та > 
Франція 
Німеччина 30 та > 
Іспанія  

Велика Британія 25 та > 
Швеція  
Японія Вміст цукрів не більше 5% у 

твердих продуктах і 2,5% у рідких 
продуктах 

 

 

 Маркування "вироби без цукру" можуть мати продукти, якщо вміст цукру 

менше 5 % (країни ЄС), в Японії менше 0,5 %, у США менше 0,5 г цукрів у 

однократній порції харчового продукту, який також повинен мати маркування 

"із зниженою калорійністю".  

Головна перевага поліолів - їх пребіотична властивість. Поліоли є 

визнаними біфідус факторами, вони сприяють розвитку біфідобактерій, які 

здійснюють фізіологічний захист від проникнення мікробів і токсинів у 

внутрішнє середовище організму людини, синтезують амінокислоти і білки, 

вітамін К та вітаміни групи В, пантотенову кислоту, приймають участь у 
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активізації мембранного травлення, що сприяє посиленню процесів 

всмоктування іонів калію, заліза, вітаміну Д через стінки кишечника. Крім того, 

біфідофлора чинить імунномоделюючу дію [6].  

Безумовною перевагою поліолів є їх низький глікемічний індекс (ГІ). 

Внаслідок цього на основі поліолів можливо і доцільно виробляти харчові 

продукти, в першу чергу це відноситься до кондитерських виробів для хворих 

на цукровий діабет. Крім позитивних властивостей, поліолам притаманні деякі 

негативні властивості. Споживання поліолів часто призводить до шлунково-

кишкових розладів, появи діареї, здуття та інших ускладнень [6]. Для більшості 

людей споживання більше 20 г поліолів на добу зумовлює послаблення шлунка. 

Згідно з Кодекс Аліментаріус, якщо при споживанні харчового продукту 

людина засвоює більше 20 г поліолів, то цей продукт повинен містити 

маркування, що він володіє послаблюючим ефектом [7]. В Європейському 

Союзі харчові продукти, в яких більше 10 % складають поліоли, мають 

маркування "надлишкове споживання може викликати послаблюючу дію" [8].  

Згідно з рекомендаціями американської дієтологічної асоціації, 

надлишковим вважається споживання сорбітолу > 50 г, манітолу > 20 г на добу, 

для таких поліолів, як лактітол, мальтітол, ізомальтітол, еритрітол не існує 

обмежень [9]. Безумовно, добова потреба поліолів залежить від віку, ваги, стану 

здоров'я людини. Люди похилого віку, хворі на цукровий діабет страждають на 

запори, тому обмеження використання поліолів індивідуальне і для кожної 

людини різне.  

Для профілактики та лікування дисбактеріозів найчастіше 

використовуються пробіотики - біопрепарати із нормальної мікрофлори 

кишечника людини. Основними пробіотиками є біфідо- та лактобактерії. 

Біфідобактерій продукують молочну кислоту і ацетат, які забезпечують 

бактерицидне середовище, декретують речовини-інгібітори росту патогенних 

бактерій, що підвищують резистентність організму до кишкових інфекцій. 

Лактобацили зменшують активність пероксидази, здійснюють антиоксидантний 

ефект, мають протипухлинну активність, стимулюють продукцію 
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імуноглобуліну А (lgA), пригнічують ріст патогенної мікрофлори, мають 

противірусну дію, стійкі до дії антибіотиків [4, 5]. Тому ацидофільні та 

біфідовмісні кисломолочні продукти посідають особливе місце серед 

функціональних молочних продуктів завдяки наявності у їх складі 

життєздатних пробіотичних культур Lactobacillus acidophilus або 

Bifidobacterium [5-9]. Однак високий рівень кислотності ферментованих 

ацидофільних продуктів (напоїв - до 120 °Т, білкових продуктів - до 250 °Т) 

суттєво знижує їх споживчі характеристики, обмежує спектр вживання та 

термін зберігання. Використання для виробництва ферментованих 

функціональних молочних продуктів заквасок на основі змішаних культур 

Lactobacillus acidophilus та Bifidobacterium дало б можливість отримати 

продукти з підвищеними функціональними властивостями, невисоким рівнем 

кислотності та подовженим терміном зберігання.  

Увагу клініцистів привертає комбіноване застосування про- і пребіотиків, 

оскільки завдяки цьому досягається синергістичний і, відповідно, кращий 

терапевтичний ефект.  

Ефективність застосування синбіотиків показано при гострій діареї у дітей 

віком від 2 місяців до 5 років. Вченими було проведено ряд досліджень. 

Пацієнти були рандомізовані на дві групи: одна (n = 79) отримувала синбіотик 

(Bifidobacterium lactis + інулін), а друга (n = 77) – плацебо один раз на день 

протягом 5 днів. До призначення лікування випорожнення тестували на 

наявність Rotavirus, Adenovirus, Entamoeba histolytica, Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, Clostridium difficile, Cryptosporidium і паразитів. У дітей, які 

приймали синбіотик, відзначено меншу тривалість діареї (3,9 ± 1,2 дні                 

vs 5,2 ± 1,3 дні, p < 0,001), нижчу частоту епізодів випорожнень на 3-й день 

захворювання (5,5 ± 2,9 vs 8,3 ± 3,01, p < 0,001), меншу кількість дітей із 

діареєю на 5-й день лікування (17,7% vs 38,9%, р = 0,002). Найменша тривалість 

діареї на фоні прийому синбіотика була у дітей із ротавірусною інфекцією               

(р = 0,001). Крім того, тривалість діареї була коротшою у тих пацієнтів, які 

розпочали лікування синбіотиками протягом перших 24 год захворювання, ніж 

у тих, які зробили це пізніше. 



53 

Підтверджено також, що щоденне споживання йогурту із синбіотиками 

позитивно впливає на загальний стан здоров’я, розвиток і якість життя. У дане 

дослідження було включено і здорових дітей віком 12-48 міс., які відвідували 

дитячі заклади. Перша група дітей (n = 76) отримувала рідкий йогурт, що 

містив Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus і Bifidobacterium 

animalis subs. lactis та інулін, а друга (n = 73) - молочний напій один раз на день 

протягом 16 тижнів. У дітей, які отримували синбіотик, відзначено достовірно 

меншу кількість днів із лихоманкою, поліпшення соціального функціонування 

та підвищення успішності в навчанні. В іншому дослідженні 

продемонстровано, що комбінація про- і пребіотика зменшує частоту пневмонії 

та інших інфекційних захворювань нижніх дихальних шляхів, а також зменшує 

кількість днів із тяжким перебігом захворювання та високою температурою у 

дітей віком 1-3 роки. 

У багатьох дослідженнях показано позитивний ефект синбіотиків при такій 

поширеній проблемі у немовлят, як коліки. У дослідженні, в яке було включено 

дітей віком 15-120 днів на грудному вигодовуванні, вивчали ефективність 

додаткового прийому синбіотика, який складався з Lactobacillus casei,                 

L. rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium breve, L. acidophilus,                

B. infantis, L. bulgaricus і фруктоолігосахаридів, протягом 30 днів. Первинним 

клінічним результатом була успішність лікування (скорочення щоденного часу 

плачу > 50%), а вторинним – усунення симптомів (скорочення щоденного часу 

плачу > 90%). Показник успішності лікування був достовірно вищим у групі 

синбіотика у порівнянні з групою плацебо на 7-й день (82,6 vs 35,7%, р < 0,005), 

а також на 30-й день лікування (87 vs 46%; р < 0,01). Показник усунення 

симптомів був також вищим у групі синбіотика на 7-й день терапії                

(39 vs 7%, p < 0,03). Побічних явищ при прийомі синбіотика відзначено не було 

(Kianifar H.et al., 2014). В іншому дослідженні підтверджено, що застосування 

дитячої суміші з синбіотиком зменшує тривалість плачу у немовлят, а також 

підвищує якість життя батьків і дітей. 

Цікавими є результати застосування пробіотичних продуктів, які 

додатково містять фітокомпоненти: екстракти Chamomilla L., Melissa officinalis 
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L. і L. acidophilus; L. reuteri; симетикон. Лікування відбувалося 28 днів, після 

чого тривав період спостереження 4 тижні. Результати показали, що медіана 

щоденного часу плачу й неспокою на 28-й день спостереження була знижена 

достовірно більшою мірою у групі, яка отримувала комбінацію 

фітокомпонентів і L. acidophilus, у порівнянні з групами L. reuteri та 

симетикону. Крім того, у першій групі на 28-й день спостерігалася достовірно 

вища відповідь на лікування, ніж у двох інших групах. Таким чином, 

результати дослідження вказують, що додавання фітокомпонентів до 

пробіотичних продуктів може бути ефективною терапевтичною стратегією при 

кольках у немовлят. 

Лакто- та біфідобактерії мають високу антагоністичну активність проти 

широкого спектра патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, сприяють 

нормалізації мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту, підвищують 

неспецифічну резистентність організму, беруть участь у метаболізмі різних 

речовин. 

Пребіотик інулін стимулює ріст біфідобактерій, збільшує всмоктування 

кальцію і магнію, що сприяє нормалізації ліпідного та вуглеводного обмінів. 

Екстракт плодів фенхелю звичайного має властивості виведення газів, а  

також спазмолітичні властивості, стимулює процес травлення, зменшує 

газоутворення. 

Екстракт квіток ромашки аптечної має спазмолітичні, протизапальні, 

антимікробні, в’яжучі, жовчогінні та седативні властивості, підвищує 

секреторну діяльність травних залоз, збуджує апетит, пригнічує бродильні 

процеси, поліпшує функціональний стан гастроінтестинального тракту. 

Вище ми  описали про доцільність використання синбіотичних комплексів 

для немовлят і дітей, проте певні порушення у роботі шлунково-кишкового 

тракту мають і люди з певними патологіями, ті, що приймають антибіотики, 

люди з нестабільним графіком харчування, та люди похилого віку. Саме тому, 

ми вважаємо за доцільне використання синбіотичних комплексів при 

виробництві кондитерських виробів. 
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Постановка проблеми. У кожній країні, у тому числі і Україні, у 

стимулюванні економічного розвитку важливу роль відіграє туризм, однак 

безпосередньо не лише у туристичній галузі, а й також у інших суміжних 

галузях. Зростання туризму благополучно впливає на споживчий попит, 

зайнятість та рівень валютного доходу.  

Загально визначено, що сучасний етап економічного розвитку України 

здійснюється за допомогою економічної політики, спрямованої на зближення з 

ЄС, у тому числі забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної діяльності 

між країнами.  

Розвиток туристично-рекреаційної галузі на початковому етапі розвитку 

економічних відносин, вважається чи не найпершим важливим процесом, що 

вимагає достатньої уваги. Швидкий розвиток туризму пояснений певними 

економічно-соціальним впливом галузі, який за ефективної державної політики 

набуває позитивних ознак. 

Дослідження факторів розвитку туристичної діяльності в Україні не 

втрачають своєї актуальності протягом тривалого періоду часу, питаннями 

пов’язаних із туризмом, присвячено численні публікації таких науковців, як [1]: 

А. Базилюк, А. Ахламов, І. Благун, О. Бейдик, М. Бойко, В. Герасименка,                

Т. Коткова, Л. Малик, Г. Мокрицького, К. Кривенко, В. Братюка, Р. Романенко, 

Т. Іванюка, С. Птахів та інших. 
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Метою статті є ознайомлення із поняттям та визначенням туризму, 

туристичної діяльності та туристичного підприємства. Розгляд питання 

стосовно етапів створення туристичного підприємства. Визначення основних 

проблем створення та діяльності туристичного підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний міжнародний    

туризм - це одна із глобальних, високоприбуткових та динамічних галузей 

світової економіки. Економічна цінність галузі не обмежується фінансовими 

результатами, оскільки індустрія туризму взаємодіє з ядровим сектором 

економіки та має мультиплікаційний ефект, є каталізатором соціально-

економічного розвитку. 

Туризм має свої особливості становлення та розвитку. В останні роки, 

враховуючи зростаючу роль туризму в торгівлі послугами, він стає все більш 

поширеним для туристичного бізнесу як вид підприємницької діяльності, який 

не обмежується розвитком та продажем туристичних послуг. Адже в сучасних 

динамічних процесах споживачі постійно вимагають нових вимог щодо якості 

та складності туристичної продукції.  

Інтеграція країн у світову економіку посилює глобальну роль туризму, а 

тому, організація туристичного бізнесу вимагає нових підходів, зокрема 

принципів сталого розвитку. Особливістю та складністю організації 

туристичної діяльності є його залежність не тільки від внутрішнього 

середовища, а й від поглиблення регламентації туризму міжнародними 

організаціями та мінливого розвитку світового туристичного ринку.  

Підприємництво являється об'єктом вивчення світової економіки та 

соціології упродовж багатьох років. Основою туристичного підприємництва є 

насамперед зміни тимчасового перебування туристів і необхідність задоволення 

їх потреб, тобто забезпечення туристів послугами.  

Туристична діяльність є взаємопов’язаною з організаціями певних форм 

виїзду клієнтів з постійного місця проживання в оздоровчих цілях, для 

задоволення власних інтересів, з метою професійних цілей без участі у платній 

діяльності у місцях тимчасового перебування. Для здійснення такої діяльності, 

особливе значення мають туристичні підприємства.  
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Туристичне підприємство – це самостійний господарюючий статутний 

суб'єкт, який має права юридичної особи, здійснює комерційну й науково– 

дослідну діяльність з метою отримання прибутку [2]. 

Діяльність туристичних підприємств можна розділити на такі функції [2]: 

- організаційні (створення комбінованих маршрутів для туристів-

індивідуалів та туристичних груп, які заключені на основі договорів між 

підприємствами  туристичної індустрії); 

- посередницькі (комплектування, продаж послуг і товарів туристичного 

призначення за дорученням підприємств-постачальників туристичних послуг); 

- торговельно-банківські (операції з обміну валют, страхування майна, 

здоров’я та життя туристів). 

Основна мета діяльності туристичних підприємств - задоволення потреб 

споживачів у туристичних послугах.  

Основна їх діяльність - це придбання та продаж туристичного продукту - 

це комплекс туристичних послуг, що задовольняють потреби туристів під час 

подорожей. 

Туристичні підприємства є однією з основних виробничих одиниць 

туризму. Потреба в них виникає тоді, коли учасник туризму бажає забезпечити 

собі певні умови, які він не може повністю придбати самостійно або отримує їх 

за великі витрати часу та грошей. До таких умов включають наступне: 

- тривале перебування поза постійним місцем проживання, що змушує 

туриста забезпечити собі певні умови; 

- поїздки в особливо цікаві місця з високим рівнем відвідування, в яких 

невідомо, чи отримає турист певні послуги в цьому місці, так як вигідніше 

забезпечити їх заздалегідь через туристичне підприємство; 

- поїздки, до яких можна дійти лише за допомогою туристичного агентства 

(певні види подорожей переважно в рамках міжнародного туризму); 

- подорожі, які передбачають відвідування багатьох місць із 

використанням кілька видів транспорту тощо. 
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Процедура створення туристичного підприємства як юридичної особи 

передбачає багато етапів, але слід зазначити, що створення та реєстрація 

останнім часом має популярність до спрощеного порядку.  

Створення туристичного підприємства керується такими елементами [3]: 

- підбір організаційно-правової форми; 

- протокол засновників (учасників); 

- розробка проектів установчих документів; 

- періодичне проведення установчих зборів; 

- підготовка установчих документів для реєстрації; 

- нормативно-правова реєстрація підприємства; 

- постановка на облік та реєстрація в податкових, статистичних органах, 

пенсійному фонді, Фонді соціального страхування та інших установах; 

- організаційні процедури, пов’язані з відкриттям рахунків у банківських 

установах, виготовлення печатки, штампу, фірмових бланків. 

Чинним законодавством України, визначається порядок створення і 

реєстрація, що передбачає певний порядок і умови реєстрації юридичної особи. 

Однак, слід звернути увагу на проблеми створення та ведення 

туристичного підприємства. До основних загроз діяльності та створення 

туристичних підприємств в Україні, особливого значення та вагомий вплив 

мають [5]: 

1. Жорстка конкуренція, поява нових конкурентів на ринку з оновленим 

асортиментом туристичних товарів та послуг;  

2. Недостатнє фінансування проектів у сфері туризму, що значно обмежує 

інвестиції та фінансування розвитку туристичної діяльності;  

3. Недосконалість нормативно-правового забезпечення туристичної 

діяльності, несприятлива туристична політика держави;  

4. Зниження соціально-економічного розвитку, що впливає на рівень життя 

та купівельну спроможність населення;  

5. Ненадійність партнерів (підприємств і організацій, що надають послуги 

з розміщення, харчування та транспортування туристів тощо);  
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6. Загрози природного, техногенного, біологічного характеру, що несуть 

ризики для життя та здоров’я туристів під час подорожі, за яких туристичне 

підприємство несе відповідальність, в т. ч. і фінансову;  

7. Загроза банкрутства в результаті неможливості сплати фінансових 

зобов’язань перед споживачами туристичних продуктів;  

8. Недостатній розвиток транспортної, туристичної та ринкової 

інфраструктури;  

9. Політико-адміністративна нестабільність в середині держави;  

10. Екологічна безпека та забруднення навколишнього середовища. 

В Україні підприємницька діяльність регламентується Господарським та 

Цивільним кодексами України, зокрема, низкою інших нормативно-правових 

актів. 

Відповідно до вищесказаного, в економіці України створюються і 

функціонують підприємства різних організаційних форм, законодавство визнає 

загальні і спеціальні умови. Ці умови поширюються на організацію створення 

усіх форм підприємства. Вони визначені лише Господарським і Цивільним 

кодексами, так як Закон України «Про підприємства» та «Про підприємництво» 

втратили чинність, які регулюють загальні умови створення юридичної особи, в 

тому числі і підприємства. Спеціальні умови створення підприємств визначені 

законами про їх окремі види. 

Висновки. Таким чином, туризм – одна із найперших галузей в Україні та 

інших країнах, яка є перспективною та багатогранною частиною усіх сфер 

діяльності. Туристичне підприємство все більше набуває популярності та 

перспектив, є частиною гарного прибутку. Туристична діяльність надає 

підтримку громадянам, які звертаються до організацій, з метою виїзду людей із 

постійного мешкання з оздоровчою метою, для задоволення потреб та інтересів. 

Однак, низка загроз та проблем для підприємства, перешкоджають 

підприємцям створенню та веденню туристичного підприємства.  



61 

Список використаних джерел: 

1. Степаненко Н. О. Розвиток туристичної діяльності України в умовах 

Євроінтеграції. 2018 р. 

2. Організація туризму: підручник. І.М. Писаревський, С.О. Погасій,                

М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. Х.: ХНАМГ, 2008. 541 с. 

3. Організація туризму: підручник. За заг. ред. д.е.н., проф. В. Я. Брича. 

Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 448 с. 

4. Тонкошкур М. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Організація 

туризму» (Основи туризмознавства) (для студентів 1-2 курсу денної та заочної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм). М. В. Тонкошкур, 

В. В. Абрамов, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 134 с. 

5. Маркіна І. А., Маховка В. М. Загрози і небезпеки в діяльності 

підприємств туристичної сфери. 2015. С. 1-8.  

 

УДК 338.5:338.486.2(045)  

Семчук О.А. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИ ТА ЕТАПИ ЦІНОУТВОРЕННЯ  

В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  

НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 

У статті наведено особливості в управлінні туристичним підприємством на 

основі загальних функцій підприємства. Визначено методи в управлінні 

туристичним підприємством. Розглянуто етапи ціноутворення в управлінні 

туристичним підприємством в Україні.  

Ключові слова: туристичне підприємство, метод, етапи, ціна, ціноутворення, 

управління. 

Постановка проблеми. Україна має неупереджені передумови для 

швидкого розвитку туризму, як це показує аналіз туристичного ринку, проте 
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недосконалість нормативно-правової бази, зміни соціальної та економічної 

ситуації в областях не сприяють тому, щоб Україна була туристичним місцем 

європейського рівня. Однак Україна має великий потенціал для розвитку 

туристичної сфери, адже у державі функціонують більше 3000 підприємств у 

галузі туризму, діяльність яких пов’язана із наданням послуг туристам та 

туристичною галуззю взагалі.  

Управління туристичних підприємств вимагає пошуку нових методів та 

поглядів, серед яких: 

- розробка економічної політики для туристичних підприємств; 

- розробка цілей та стратегій для перспективи розвитку туристичних 

підприємств; 

- удосконалення методів управління підприємствами. 

Вирішенню проблем управління діяльністю підприємств присвячені 

наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів [1]: М. А. Берг,              

М. Н. Бідняка, С. В. Воробйова, Т. А. Воркут, Д. В. Дорошкевич,                

Є. Г. Панченка, О. В. Козлова, О. Е. Кузьміна, А. А. Мазаракі, Л. М. Хміль,               

Ф. І. Хміль,  М. Г. Чумаченка, О. Р Омельяновича, В. Г. Шинкаренка,                

М. Керхера та інших науковців; теоретичним і методичним питанням 

управління туристичною галуззю присвячено публікації Я. І. Алмашій,                

І. Т. Балабанова, М. Г. Бойко,      С. С. Галасюка, Н. І. Кабушкіна,                

В. А. Квартальнова, С. М. Кобзова,     Є. В. Козловського, О. О. Любіцевої,                

Є. А. Макаревича, С. В. Мельниченко,       І. М. Писаревського, І. Г. Смирнова, 

B. C. Тикунова, Т. І. Ткаченко,  О. О. Фастовця та інших. Вагомі концептуальні 

положення стосовно принципів управління туристичними організаціями 

досліджували науковці  Н. О. Алєшугіна, Т. В Грінькова, Р. Т. Ісмієва,                

В. В. Побирченко, Д. С. Синкa, Д. А.Чернішев та інші. 

Метою статті є визначення особливостей управління туристичних 

підприємств. Здійснення огляду методів в управлінні туристичних підприємств. 

Визначення поняття та етапів ціноутворення в управлінні туристичних 

підприємств.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні туристичні 

підприємства постійно змушені вдосконалювати свою діяльність. Це вимагає 

розвитку новітніх технологій та методів ведення бізнесу, підвищення якості 

кінцевих результатів і, звичайно, впровадження нових, більш ефективних 

методів управління та організації діяльності підприємства. 

У загальному туристичні підприємства слід поділити на дві категорії: 

- турагенти; 

- туроператори. 

Турагенство – це фірма посередницького класу між туроператором та 

клієнтом. Однак, останнім часом для забезпечення конкурентної спроможності 

на ринку туристичних послуг, крім посередницьких функцій, вони змушені 

виробляти свої послуги, додаючи їх до основної програми туроператора. 

Туроператор – це індивідуальний підприємець або юридична особа, що 

здійснює просування, формування і реалізацію туристичного продукту на 

основі ліцензії.  

Діяльність туристичних підприємств визначається такими функціями: 

- організаційна; 

- посередницька; 

- торговельно-банківська.  

Завдяки функціям управління туристичних підприємств, є можливість 

визначити особливості управління туристичними підприємствами, серед          

яких [2]: 

- вивчення попиту та потреб у туристичних послугах та туристичних 

продуктах, які вимагають від туроператорів, що розробляють тури різних 

інтелектуальних наповнень, враховуючи, кому пропонується певний тур 

(зарубіжним або вітчизняним туристам), звідки саме прибули туристи, 

особливості національних культур різних держав; 

- планування додаткових послуг також вимагає розглянути те, саме з яких 

саме країн приїжджали іноземні туристи, які особливості їх індивідуальних 

запитів та потреб; 
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- організація системи співпраці туристичних підприємств з іншими 

учасниками туристичного ринку повинна бути організована не як конкуренти, а 

як ділові партнери, що обумовлено еволюцією розвитку ринку та 

інтернаціоналізацією національних економік, впливом глобалізаційних 

процесів; 

- продаж туристичних послуг та туристичної продукції має зазнати 

досвідчених змін, а саме необхідність організації їх продажу також через 

франчайзингову мережу; 

- координація діяльності туристичного персоналу, які здійснюють 

відправну туристів,  повинні забезпечити чіткішу координацію з персоналом 

приймаючого персоналу партії у випадку надзвичайних політичних станів чи 

надзвичайних ситуацій; 

- планування турів туроператорами вимагає враховувати особливості 

національної культури іноземних споживачів та забезпечити їм максимально 

високий рівень внутрішнього комфорту і задоволення; 

- спонукати споживачів туристичних послуг та туристичної продукції, 

особливо постійних споживачів, повинно здійснюватися за допомогою 

прогнозів "майбутньої життєздатності" споживачів туристичних послуг та 

туристичних продуктів;  

- спонукання персоналу туристичних підприємств повинно здійснюватися 

за результатами якісного аналізу та контролю в системі їх відносин із 

споживачами, забезпечуючи зворотний зв'язок. 

Основними методами, які забезпечують управління діяльністю 

туристичних підприємств є: 

- економічні методи; 

- організаційно-розпорядчі: 

- соціально-психологічні методи. 

Особливість економічного методу полягає у ефективному впливу на 

інтереси економічних відносин як одного працівника туристичного 

підприємства, так і всього колективу. Цей метод включає: кредитування, 

фінансування, оподаткування, регулювання цін, стимулювання, яке є 

матеріальним. 
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Організаційно-розпорядчий метод забезпечує підтримку упорядкованості в 

роботі та належної дисципліни праці, без якої майже не можливо уявити 

ефективного господарювання. До цього методу в управлінні підприємствами у 

туристичній сфері відносять: нормативи, статут підприємства, розпорядження 

щодо виконання і координації завдань тощо. 

Характерним для соціально-психологічного методу є те, що він розвиває та 

підтримує у працівників прагнення до самовдосконалення шляхом визнання 

здібностей, творчого підходу до праці. До цього методу відносять: соціальне та 

духовне планування розвитку колективу, виховання колективу, етикет та інше. 

Не менш важливою складовою управління туристичними підприємствами 

є ціна. Ціна застосовується для вирішення соціально-економічних проблем, у 

тому числі і для туристичних підприємств, де вона визначає часту ринку та їх 

конкурентний стан на ринку. А також являється сильним засобом боротьби з 

конкурентами.  

Складовою частиною управлінням підприємством є управління 

ціноутворенням, де певною мірою відображається результат, зокрема, рівень 

собівартості, ефективність створення та використання якої залежить від 

інформаційної підтримки управлінських процесів [3].  

Особливістю ціноутворення на туристичних підприємствах є те, що на 

ціну значно впливають фактори навколишнього середовища, такі як природні 

та кліматичні умови, культурна та історична цінність, що не є характерним для 

ціноутворення в інших видах економічної діяльності . [3]. 

Основними етапами управління процесу ціноутворенням туристичними 

підприємствами, де забезпечується реалізація загальної та конкурентної 

стратегії, доцільно виділити [3]: 

- визначення мети управління; 

- визначення тактичних завдань відповідно до стратегій підприємства;  

- організація інформаційного забезпечення умов для прийняття рішень;  

- збір та оцінювання інформації стосовно внутрішнього і зовнішнього 

середовищ;  
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- визначення чинників впливу на процес ціноутворення;  

- визначення способів ціноутворення;  

- визначення заходів, необхідних для здійснення цього процесу;  

- здійснення розрахункових операцій;  

- контроль за відповідністю ціни ситуації на ринку та забезпечення рівня 

рентабельності туристичного підприємства;  

- розроблення коригувальних дій для вдосконалення управління процесом 

ціноутворення. 

Висновки. Таким чином, управління туристичним підприємством є досить 

складним явищем, яким можуть керувати лише кваліфіковані фахівці, що 

озброєні найсучаснішими знаннями. Управління ціноутворенням є складовою 

управління діяльністю туристичних підприємств, що відіграє істотну роль у 

забезпеченні її ефективності та високих конкурентних позицій підприємств на 

туристичному ринку. Створення надійних методів та етапів управління 

туристичними підприємствами дозволить в умовах ринку приймати ефективні 

рішення щодо подолання негативних внутрішніх та зовнішніх чинників. 
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 Сергатий Ю.О.

Здобувач освітнього ступеня «магістр»

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

КУЛЬТУРА СПОЖИВАННЯ ПИВА 

У статті розкривається питання культури споживання пива, що спрямоване 

на підвищення рівня знань про цей напій, технологію його виробництва та 

вплив на організм людини. При цьому культура споживання пива ґрунтується 

на основних правилах його професійної дегустації. Стосовно рівня культури 

споживання пива, слід відмітити, що нам ще далеко до країн із сформованими 

цивілізованими традиціями вживання пінного напою, де гуляння з відкритою 

пляшкою вулицями взагалі відсутні. Було б більш естетично і комфортно, 

споживачеві пива перебазувались з вулиць і дворів до затишних барів, кафе, 

пабів в коло приємної компанії. 

Ключові слова: пиво, культура споживання пива, діоксид вуглецю, 

біокаталітичний процес, дріжджові клітини, живі мікроорганізми, крвфтове 

пиво, сухе пиво.  

Пиво - алкогольний напій, отриманий шляхом бродіння. Третій напій у 

світі за популярністю після води та чаю. 

За визначенням ПК України - насичений діоксидом вуглецю пінистий 

напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, який 

зазначений у товарній позиції 2203 Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Характеризується специфічною гіркотою та ароматом, що надає йому 

хміль, а також здатністю до піноутворення. Процес виробництва пива 

називається броварством або пивоварінням. 

Пиво це Напій з багатою історією. Створене кілька тисяч років тому пиво 

колись вважали напоєм богів. Зараз це - напій для людей. Але як і раніше 

шанований і улюблений. Саме тому, на нашу думку, дослідження цього 

питання є досі актуальним. 
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Питанню виготовлення пива присвятили свої праці такі вчені як                

С.В. Іванов, В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський. 

Враховуючи те, що Німеччина не є батьківщиною пива, саме слово beer 

(пиво) з'явилося саме там. Спочатку пінний напій називали peor або bior. Потім 

слово змінилось на знайоме нам німецьке bier або англійське beer. За деякими 

версіями, слово має латинський корінь: biber на латині - напій. 

Історія пивоваріння сягає ще 8-9 тисячолітті до нашої ери. Його творцями 

були стародавні шумери. 

Перекази свідчать: «пекар з Вавилону одного разу забув тісто на сонці, а 

потім знайшов його загравшим, і вирішив спробувати продукт на смак. 

Виявилося, він досить непоганий». 

Близько чотирьох тисяч років по тому, для додавання приємного смаку і 

аромату при виготовленні пива почали використовувати пророщені зерна 

злакових (солод) і різноманітні трави. Спочатку ячмінь і інші злаки 

розтиралися, заливалися водою, потім до них додавалися трави. І вже кілька 

днів по тому можна було насолодитися напоєм. 

Незабаром «пивоманія» охопила і Стародавній Єгипет. За тисячі років до 

нашої ери там існувало близько двох десятків сортів пива: міцне і солодкувате, 

з мандрагорою, шафраном і ін. Існував навіть спеціальний ієрогліф. А пивовари 

вважалися дуже поважними людьми, адже без пінного напою не обходилась 

жодна значуща подія. 

Представники найдавніших цивілізацій передали свої секрети пивоваріння 

іншим народам і бурштиновий напій завоював країни Європи. 

Пивоваріння на Русі  теж має давні традиції. Згадки про «перевар» - досить 

міцний напій, що готували наші предки з пива та меду, -  зустрічаються вже в 

древніх літописах. За часів Івана III пиво разом з хлібним вином продавалося в 

царських шинках [3]. 

На території України вперше згадування про виробництво пиво у Львові 

відноситься до 1384 року. В ті часи, як і в давнині, пиво регулярно вносилось до 

переліку страв, що подаються до столу королів. 
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Проте, не дивлячись на те, що виробництво пива здійснювалося в досить 

великих масштабах, успіх його залежав від випадку або мистецтва майстра, 

який володів багатолітнім досвідом. Про роль мікроорганізмів у перетворенні 

органічних речовин стало відомо лише в XIX ст. Науковими дослідженнями 

було доведено, що збудниками бродіння пивного сусла є певні дріжджові гриби 

і що бродіння є біокаталітичним процесом, який протікає всередині дріжджових 

клітин. Питання бродіння були ґрунтовно досліджені, що незабаром дало свої 

плідні результати як в науці, так і в техніці. Вже в першій половині                

XIX століття в технології пивоваріння відбувається докорінна зміна: на 

пивоварних заводах починає впроваджуватися метод низового бродіння. З 

часом способи виробництва пива змінюються та вдосконалюються. Високий 

рівень сучасної технології досягнуто завдяки розвитку як технічної 

мікробіології і біохімії, так і енергетики.  

Сьогодні споживачі пива повинні володіти об’єктивною інформацією 

щодо високих біологічних і фізико-хімічних властивостей цього напою, які 

обумовлені наявністю в ньому біологічно активних речовин (вітамінів В1, В2, 

РР, ферментів, простих вуглеводів, складного білку ліпопротеїну, незамінних і 

замінних амінокислот та ін.), макро- і мікроелементів (калій, магній, фосфор, 

кремній, цинк, тощо), завдяки чому в помірних кількостях пиво виконує 

оздоровчі і лікувально-профілактичні функції. 

З пивом, необхідно поводитися як з живим організмом, тобто, його не 

можна швидко охолоджувати або нагрівати, перемішувати, переливати з одного 

бокалу в інший, стукати по бокалу, щоб пиво не окислювалось і «не заснуло». 

Не рекомендується змішувати пиво з іншими напоями.  

На кращих пивзаводах України для продовження терміну зберігання 

проводиться пастеризація пива в потоці при температурі 72°C протягом 32 сек. 

Потім проводиться швидке охолодження пива до температури 5…8 °C і тільки 

після цього пиво розливається в пляшки або кеги. Такий режим пастеризації є 

оптимальним, що дозволяє стабілізувати напій за рахунок знешкодження 

наявної живої мікрофлори, зберегти його первинні природні смак і аромат 

протягом шести місяців [4]. 
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Крафтове пиво – протилежність, так званому, масовому, тобто продукції 

великих комерційних пивоварень. 

Термін "крафт" виник і набув поширення у США, внаслідок буму появи 

дрібних некомерційних пивоварень. Їх відкривали ентузіасти пивоваріння, які 

втомились від засилля однотипного світлого лагеру, що заполонив полиці 

магазинів. 

Пізніше, задля об’єднання усіх незалежних пивоварень, заснували 

Американську асоціацію пивоварів (American Brewers Association). 

Вона існує й досі та займається промоцією та захистом виробників та 

споживачів крафтового пива у США. Саме ця асоціація задекларувала власні 

критерії крафтової пивоварні. 

Вимоги до крафтової пивоварні: 

- малою - за рік на ній мають виробляти не більше 6 мільйонів барелів пива 

(703,8 млн л); 

- незалежною - щонайбільше 25% пивоварні можуть належати чи бути під 

контролем членів алкогольної індустрії, котрі не є крафтовими пивоварами; 

- традиційною - в основі пива повинен бути солод. Додаткові компоненти 

повинні лише збагачувати та ускладнювати смак пива, а не полегшувати його. 

Однак авторитетний у даній галузі журнал "New Brewer" у 2014 році 

заявив про те, що критерії крафтової пивоварні варто переглянути. Розвиток 

галузі відбувається дуже стрімко, а отже, щоб зватись крафтовою пивоварня 

вже не мусить бути малою чи традиційною. 

Ще однією важливою ознакою крафту є застосування інноваційних 

підходів у пивоварінні. Проте, критерії на сайті Асоціації пивоварів 

залишаються незмінними. 

В Європі централізованих об’єднань та асоціацій крафтових пивоварів 

поки що немає, а тому й критерії галузі більш розмиті. Однак, європейські 

крафтові пивовари вважають процес роботи над пивом творчістю. Тому крафт у 

розумінні європейців - це застосування інноваційних підходів до смаку та 

незвичних інгредієнтів. 
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Важливим аспектом крафтового пивоваріння є створення спільноти 

споживачів та пивоварів, які здатні оцінити смак пива. 

В Україні крафтове пиво займає 1% від загального ринку пива і має значні 

перспективи росту. 

В свою чергу, в США частка крафту відносно загального ринку, складає 

понад 12% і продовжує зростати. Відсоткові показники цього ринку в Європі 

визначити ще важче, адже продукцію, котра відповідає визначенню "крафт" 

часто варять малі традиційні броварні.  

Зростання ринку крафтового пива, навіть попри його вищу, у порівнянні з 

масовим виробництвом, вартість, неминуче. 

Адже таке пиво передбачає оригінальний смак продукту та пропагує 

високу культуру споживання. Зараз в Україні, як і раніше в Америці, 

відбувається бум домашнього пивоваріння. Власне пиво варять ентузіасти, 

котрі мають величезне бажання та цікавість, однак, обмежені ресурси [6]. 

Слід відзначити, що у Львові виник унікальний міжнародний проект 

Insider Craft Hub. Це не нова крафтова пивоварня, а поява крафтового хабу. 

Маючи рецепт, охочі крафтові пивовари зможуть зварити тут своє 

«ексклюзивне» пиво, не витрачаючи власних ресурсів на закупівлю сировини та 

оренду обладнання. 

Ще один важливий аспект роботи Insider Craft Hub – зробити крафтове 

пиво доступним для середньостатистичного споживача. 

Крафтове пиво – це авторський продукт, смак якого часто може бути 

неочікуваним для споживача. Тому пивовари вказують на етикетці 

характеристики продукту, як-от стиль, ступінь гіркоти та щільності, а також 

інформацію про особливі додатки. 

Найпоширеніші види крафтового пива - стаути та елі, набувають 

популярності й сезони (сезонні елі бельгійського типу) та ламбіки. IPA (India 

Pale Ale) - один з найвідоміших видів крафтового пива, який має цікаву історію. 

Він виник, коли англійці відправляли пиво до колоніальної Індії. Аби воно не 

зіпсувалось у дорозі, під час варіння до елю додавали більше хмелю. 
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Власний аналог IPA варить, напевно, кожна крафтова пивоварня.  

Стаут - це сорт міцного темного пива, що виник на Британських островах, 

особливістю якого є використання смаженого солоду або ячменю.  Бувають 

сухі, вівсяні, американські, імперські та молочні стаути.  

Окрім стилю на етикетці крафтового пива обовязково вказують такі 

показники, як: 

- IBU (International bitternes unit) - міжнародна одиниця гіркоти. Її шкала 

коливається від 6 до 160, як  більшої гіркоти рецептори людини не здатні 

сприйняти. Але існує, наприклад, данський сорт, котрий має назву "1000 IBU" - 

його показник 270 одиниць гіркоти, а міцність - 9,6 градуса. Таке пиво звуть 

Triple IPA. 

- OG (Original gravity) - щільність пива. Її вказують три- або 

чотиризначним числом. Для визначення щільності беруться три останні цифри 

вказаного числа і діляться на чотири – таким чином можна дізнатись цифру 

щільності у відсотках. Максимальний показник щільності - близько 40%. 

Зазвичай його мають імперські стаути або барлівайни. 

- ABV (Alcohol by volume) - міцність пива, яку вимірюють у градусах. 

Крафтове пивоваріння - це неосяжне поле для експериментів. Часто 

пивовари виходять за межі конкретного стилю і варять оригінальні напої з 

додаванням найрізноманітніших інгредієнтів. Пиво з ягодами, екстрактами трав 

чи квітів вже давно не дивина. Неочікувані смаки та індивідуальний підхід до 

рецепту  - одна з головних переваг крафтового продукту перед масовим. 

Крафтове пиво формує особливу культуру споживання. Завдяки 

нестандартному смаку та безлічі характеристик, воно стимулює споживача 

дізнаватись більше, розвивати власні смакові рецептори та цікавитись все 

новими та новими сортами. 

Як результат, пиво перестає бути "безіменним" алкоголем в пластиковій 

тарі, призначеним для того, аби швидко його випити і сп’яніти. Натомість ми 

отримуємо продукт з історією, котрий розвиває смак та культуру його 

споживача [5]. 
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Відомо також, що нещодавно канадські пивовари розробили технологію та 

рецептуру сухого пива. Якщо його розвести водою, за смаком, на їх думку, 

воно не відрізняється від звичайного розливного. Вже найближчим часом 

порошкове пиво надійде в продаж в американські та канадські магазини. 

Отже, як зазначалось вище в нашій країні, ще не сформована культура 

споживання пива. Проте, ми працюємо над цим питанням, створюються паби, 

продовжує свій розвиток виробництво крафтового пива, розвивається культура 

подачі напою. Таким чином, ми можемо стверджувати, що дослідження даного 

питання є цікавим і досі відкритим. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ СТЕЙКІВ 

Стаття піднімає питання технологічних особливостей приготування м’ясних 

страв. М'ясо, є неодмінно одним із головних продуктів у раціоні харчування, 

забезпечуючи організм будівельним матеріалом – білком. Проте, у 

технологічному плані, даний продукт є не простим. Який вид м’яса краще 

обрати для стейку, яка підготовча операція, спеції, геометрія шматків, посуд 

для приготування та ряд інших ньюансів розкривається у нашій роботі. 

Ключові слова: стейк, м'ясо, яловичина, свинина, баранина, тканини, 

анатомічна будова, витримка, дозрівання, смаження.  

В умовах ринкової економіки особливо важливим є випуск і забезпечення 

населення конкурентоспроможною харчовою продукцією. Харчування є 

найважливішою фізіологічною потребою людського організму, задоволення 

якої значною мірою визначає стан здоров’я та якість життя людини. М’ясо та 

м’ясні продукти належать до найважливіших продуктів харчування і займають 

вагому частку, як джерело надходження повноцінних білків, мінеральних 

речовин, насичених і поліненасичених жирних кислот, вітамінів та інших 

поживних речовин. Ці компоненти перебувають в оптимальному кількісному і 

якісному співвідношенні та забезпечують високий ступінь засвоєння м’ясних 

продуктів організмом людини. Саме тому тему технологічних  особливостей 

виготовлення стейків, ми вважаємо актуальною у сьогоденні, враховуючи 

також популярність цієї страви у вітчизняних ЗРГ. 

Метою даної роботи є вивчення особливостей м’яса, залежно від виду й 

породи тварин, статі, віку, вгодованості, частини туші; а також дослідження 

технологічних параметрів приготування стейка. 

М’ясом вважають сукупність м`язової, сполучної, кісткової, жирової 

тканин в їх природному співвідношенні із залишком крові. Ці тканини мають 

неоднакову харчову цінність, а тому їх співвідношення впливає на споживні 

властивості м’яса  [1]. 
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Частка окремих тканин залежить від виду й породи тварин, статі, віку, 

вгодованості, частини туші (табл.1). 

Таблиця 1 –  Частка окремих тканин, % до розробленої туші 

Тканини Яловичина Свинина  Баранина 

М’язова  57-62 39-58 49-56 

Жирова  3-16 15-45 4-18 

Сполучна 9-12 6-8 7-11 

Кісткова і хрящова 17-29 10-18 20-35 

Кров  0,8-1 0,6-0,8 0,8-1 

 

М’ясо різних видів тварин відрізняється за хімічним складом і 

енергетичною цінністю (табл. 2). 

Найбільш важливою складовою частиною м’яса є білки, тому що основна 

частка їх представлена повноцінними, легкозасвоюваними протеїнами, які 

використовуються організмом людини для побудови своїх тканин. Аналіз 

біологічної цінності передбачає розрахунок збалансованості незамінних 

амінокислот, коефіцієнта використання білка (КВБ) - процентне 

співвідношення засвоєного білка до прийнятого, коефіцієнта ефективності 

білка (КЕБ) -відношення приросту дослідних тварин до 1 г використаного 

білка. У порівнянні з «ідеальним білком» КВБ окремих видів продуктів 

складає, %: яловичини - 88,3; свинини - 86,2; молока 69,2; ізоляту                 

соєвого білка - 62,6; гороху, квасолі - 57,9. 

Таблиця 2 – Масова частка хімічних речовин в основних видах м’яса 

(І.О. Рогов) 

М’ясо Вміст, г на 100 г їстівної частини Енергетична 

цінність, 

кДж 

Води Білки жиру золи 

Яловичина 67,7 18,9 12,4 1,0 782 
Баранина  67,7 16,3 15,3 0,8 849 
Свинина  51,6 14,6 33,0 0,8 1185 
Кури 61,9 18,2 18,1 0,8 1008 
Гуси  45,0 15,2 39,0 0,8 1724 
Качки  45,6 15,8 38,0 0,6 1695 
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Біологічна цінність м’яса та виробів із нього зумовлена вмістом 

повноцінних білків м’язової тканини. Білки м’язової тканини належать до 

повноцінних, бо АК наближається до 1 КЕБ (PЕR) більше ніж 2,5 (свинина - 

4,99, яловичина - 3,98; телятина - 3,2; баранина - 3,91; кролятина - 3,64;                

м’ясо курятини - 2,07).  

Харчову цінність м’яса характеризують також за «якісним білковим 

показником», який являє собою відношення триптофану (як індекс повноцінних 

білків м’язової тканини) до оксипроліну (показника неповноцінних 

сполучнотканинних білків). 

Запах і смак м’яса залежать від кількості і складу екстрактивних речовин 

(азотисті і безазотисті), які не мають харчової цінності, але позитивно 

впливають на смакові властивості та стимулюють дію секреції травних залоз. 

На формування смако-ароматичних характеристик м’яса впливають глютатіон, 

карнозин, ансерин, глютамінова кислота, треонін, сірковмісні амінокислоти, 

продукти розпаду нуклеотидів, креатин, креатинін, широкий спектр легких 

компонентів (сірковмісні, азотовмісні, карбонільні сполуки, жирні кислоти, 

кетокислоти, продукти реакції меланоїдіноутворення), які під час теплової 

обробки легко переходять в екстракт. 

Хімічний склад і анатомічна будова різних тканин неоднакова, тому 

властивості і харчова цінність м'яса залежать від їх кількісного співвідношення 

в туші, що, в свою чергу, залежить від виду і породи тварин, їх статі, віку і 

вгодованості. 

М’ясні гарячі страви є важливим джерелом повноцінних білків, жирів, 

мінеральних і екстрактивних речовин, вітамінів А та групи В. Амінокислотний 

склад білків м'язових волокон близький до оптимального, коефіцієнт засвоєння 

їх дуже високий (97%). Жири підвищують калорійність страв, а також є 

джерелом енергії. Екстрактивні речовини надають стравам своєрідного 

приємного смаку й аромату, сприяють виділенню травних соків, збудженню 

апетиту і поліпшують засвоюваність їжі [2]. 
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М’ясо поєднують з овочами, які використовують як гарнір або тушкують 

разом з ними, завдяки чому мінеральний склад м’ясних страв збагачується 

лужними сполуками, досягається оптимальне співвідношення кальцію і 

фосфору, підвищується вітамінна активність. 

Гарніри з круп і макаронних виробів збагачують м’ясні страви 

вуглеводами, вітамінами і мінеральними речовинами. 

Більшість м’ясних страв подають з різноманітними соусами (з хріну, 

гірчиці, грибів, цибулі, часнику, м'яти, щавлю, чорносливу), які поліпшують 

смак і зовнішній вигляд. 

Залежно від способу теплової обробки м’ясні гарячі страви поділяють на 

варені, смажені, тушковані і запечені. 

У процесі теплової обробки м'яса білки, жири, мінеральні речовини 

зазнають складних змін. Повноцінні білки м'язових волокон при нагріванні 

зсідаються і витискують рідину, яка міститься в них, разом з розчиненими в ній 

речовинами. При цьому м'язові волокна ущільнюються, втрачають здатність 

вбирати воду, маса м'яса зменшується. 

Сполучна тканина м'яса складається з неповноцінних білків колагену й 

еластину. Колаген під дією тепла і при достатній кількості вологи 

перетворюється на глютин, який розчиняється у гарячій воді. 

М'ясо вважається готовим при перетворенні 45% колагену в глютин. При 

цьому зв'язок між колагеновими волокнами послаблюється, і воно 

розм'якшується. Тривалість розм'якшення м'яса залежить від кількості колагену 

і його стійкості проти дії тепла. На стійкість колагену впливають різні фактори: 

порода, вік, угодованість, стать тварин тощо. Частини м'яса, які містять 

нестійкий колаген, розм'якшуються за 10-15 хв., а стійкий - за 2-3 год. Процес 

переходу колагену у глютин починається при температурі більш як 50°С і 

особливо швидко відбувається при температурі понад 100°С. 

М'ясо - продукт, який завжди буде залишатися в топі найпопулярніших 

страв ресторанів. 
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Тому більшість закладів готові запропонувати своїм гостям десятки різних 

страв із м'яса. Але одним з найбільш популярних залишається стейк. 

Виявляється, приготувати його правильно - зовсім не так просто, як може 

здатися на перший погляд [3]. 

Перед тим як готувати стейк, потрібно розуміти, що це не свіжокуплене 

м'ясо. Є навіть такий вислів, «Сире м'ясо - це ворог будь-якого стейка». Тому, 

якщо купити підготовлений шматок м'яса, який пройшов стадію «дозрівання», 

тоді так, в принципі, приготування можливе. Але все-таки краще це робити під 

керівництвом досвідченого кухаря, який дасть необхідні рекомендації. Це 

тільки на перший погляд, здається, що приготувати стейк - просто. Насправді 

існує маса нюансів, які потрібно враховувати. Наприклад, товщина м'яса, 

температура поверхні для смаження, початкова температура м'яса, жирність, 

щільність, наявність кістки і багато іншого. Це все потрібно враховувати при 

приготуванні одного стейка, а якщо готувати кілька - завдання ускладнюється в 

рази. 

У класичному варіанті стейк - це яловичина, відрізана поперек волокон. 

Висота шматочка варіюється від 2 до 5 см. Важливий нюанс: вік тварини не 

повинен перевищувати 1,5–2,5 року, залежно від породи. Також м'ясо повинно 

пройти стадію дозрівання. За цей час у м'ясі відбувається безліч хімічних 

реакцій, які змінюють його властивості: змінюється смак, колір, аромат і 

міцність. Ця технологія прийшла в Україну з Німеччини. Ресторани 

використовують професійні холодильні камери для дозрівання м'яса. Також 

справжній стейк роблять з певних частин туші тварини, використовуються 

менш завантажені м'язи, тобто спинно-поперекова частина. Кожен вид стейка 

має свої відмінності. Наприклад, стейк Тендерлойн готується з вирізки. Вирізка 

- це «найледачіший м'яз», він не бере участі в русі тварини. Дозріває близько     

14 днів, дуже ніжний і має мало жиру. Тому рекомендується його готувати до 

прожарювання Medium Rare. Стейк Нью-Йорк готується з тонкого краю - 

Стріплойн. На відміну від Тендерлойн, Нью-Йорк трохи жорсткіший, тому 

дозрівати рекомендують мінімум 24 дні. За рахунок малої кількості жиру 
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рекомендуємо готувати до прожарювання Medium Rare. Стейк Ріб-Ай готується 

з товстого краю (Антрекот). Цей стейк вважається найжирнішим: що більше 

жиру, то вища має бути прожарка м'яса. Вважається найскладнішим стейком в 

приготуванні і виборі м'яса. Рекомендуємо готувати до прожарювання Mеdium 

Well. 

Баранину для стейка краще вибирати з шиї, стегна або філе. Слід 

зауважити, що чим старше баран, тим жорсткішим буде стейк.  

Свинину потрібно брати з лопаток, стегна і шиї - в цих місцях м'ясо 

найбільш соковите і досить швидко обсмажується. Перед приготуванням 

заготовки ріжуться  «стовпчиками» товщиною близько 6 см і злегка 

відбиваються долонею. 

Курку вибирайте не морожену і навіть не охолоджену. Серед всіх тушок на 

прилавку шукайте ту, яка більше за бройлерних, з жовтуватою шкірою. 

Незважаючи на те, що грудки здаються найкращим м'ясом для стейка, вони не 

підійдуть - занадто сухі, тому обробляють стегна і гомілки. 

Незалежно від того, який стейк ви вирішили приготувати, зверніть увагу 

на наступні нюанси. 

Колір м'яса. Яловичина повинна бути темно-червоного кольору, баранина - 

світло-червоного, а свинина - рожевого. Чим блідіше м'ясо, тим сильніше воно 

засмажується, але чим темніше, тим старше була тварина. 

М'язові волокна. Чим вони товщі, тим жорсткішим вийде стейк. Тому 

вибирайте шматки м'яса з тонкими і щільними, але нетвердими волокнами. 

Жирові прошарки. Жир додає м'ясу соковитість і ніжність, тому вибирайте 

такі шматки, де будуть тоненькі прожилки жиру. Під час обсмажування вони 

розтопляться, а якщо десь і залишаться, їх можна буде прибрати. Колір 

жирових прошарків повинен бути білим, жовтий відтінок говорить про те, що 

тварина була старою [5]. 

Зрілість м'яса. Стейки не можна готувати ні з замороженого, ні з парного 

м'яса. Воно повинно бути витримано, тоді пом'якшуються волокна і почнеться 

ферментація. Стандартний термін «дозрівання»: день-два - для курки, п'ять днів 
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- для свинини і від 21 до 28 днів - для яловичини. Перевірити зрілість м'яса 

можна, просто натиснувши пальцем на відповідний шматок: якщо вм'ятина 

залишилася, але незабаром повернулася на своє місце, він підходить для стейка. 

Країною найсмачнішого стейка вважається Аргентина - саме там 

спеціально вирощують на зерновому кормі особливі породи биків, з яких 

роблять «мармурову» яловичину, де м'ясо переплітається з найтоншими 

прошарками жиру. 

В Японії з особливого сорту телятини готують «Кобе стейк»: за півроку до 

забою тварина поять дріжджовим освітленим пивом і масажують спину. 

Вважається, що через це стейк набуває особливого смаку і надзвичайну 

м'якість. 

Перед обсмажуванням промокніть м'ясо паперовою серветкою, щоб 

прибрати всю зайву вологу з поверхні. Якщо не позбутися від рідини, стейк на 

сковороді буде швидше варитися, а не смажитися. 

Щоб прибрати вологу напевно, можна присипати сире м'ясо кукурудзяним 

крохмалем. 

І спосіб для перфекціоністів. Візьміть одноразову форму з фольги, 

проткніть її в декількох місцях дерев'яними шпажками (так, щоб усередині 

форми у вас вийшло подобу решітки) і викладіть на цю решітку обгорнуті в 

паперову серветку м'ясо. Нехай постоїть так в холодильнику приблизно 24 

години. Ідеальна сухість поверхні гарантована. Втім, якщо у вас є решітка, 

можна обійтися і без шпаг. 

Якщо ж ви посолите стейк в процесі смаження, м'ясні соки проникнуть 

назовні. В результаті ви отримаєте більш жорсткий, ніж могли б, шматок. 

Тут зробимо ремарку: багато хто нехтує цією рекомендацією, оскільки 

віддають перевагу саме такому, трохи жорсткуватому виду м'яса. 

Експериментуйте. В даному випадку можна покладатися на власні смакові 

відчуття. 
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Ідеальний вибір - сковорода-гриль або звичайна сковорода з товстим дном 

(добре б чавунна). Товсте дно сковороди гарантує, що після нагрівання вона 

довго утримуватиме температуру на одній позначці. 

Якщо ж у сковороди дно тонке, вона швидко остигає. А значить, м'ясо не 

смажиться, а, скоріше, вариться у власному соку. 

Не менш важливим є і вибір масла. Масло додає м'ясу жирність (м'якість) і 

смак. Який би ви хотіли? Одні рекомендують смажити на оливковій олії, 

ближче до фіналу додаючи трохи вершкового. 

Інші радять Food Tips: How to Cook the Perfect Steak  екзотику - рідке 

арахісове масло: воно має м'який аромат, який додасть стейку ніжності і 

оригінальності. 

Втім, якщо ви готуєте Рибай чи інший стейк з мармурового м'яса, 

додаткова жирність не обов'язкова. Вирішувати вам, але підійдіть до цього 

моменту усвідомлено. 

Ще один важливий момент - температура кипіння (димленія) масла Smoke 

point. Якщо жир задимиться, він додасть стейку неприємний смак. Тому має 

сенс вибирати для смаження рослинні масла, киплячі при підвищеній 

температурі. 

Наприклад, нерафіновані соняшникова та лляна олія для приготування 

стейків не підійдуть. Вони починають диміти вже при 107° С, в той час як 

температура добре розігрітої пательні - 150° С і вище. Оливкова олія першого 

віджиму (extra virgin) і нерафінована арахісова терплять до 160° С. Вершкове, 

кокосове, нерафінована кунжутне не димлять до 170° С. 

Прекрасні варіанти - рафінована соняшникова та олія авокадо: вони 

починають диміти після 200° С. 

Ступінь підсмажування стейка визначається температурою всередині 

шматка м'яса. Її найпростіше вимірювати термометром-голкою (термощупом). 

Загальноприйняті ступені прожарювання виглядають так: 

- 38° С і вище - raw / blue (стейк з кров'ю); 

- 48° С і вище - rare (дуже слабо прожарений); 
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- 52° С і вище - medium rare (слабо прожарений); 

- 58° С і вище - medium (нормально прожарений); 

- 63° С і вище - medium well (добре прожарений); 

- від 74 ° С - well done (дуже добре прожарений). 

Отже,  як видно з викладеного вище матеріалу, приготування стейку, це 

зовсім не проста технологічна операція, яка потребує ряду вмінь та навичок. 

Проте скільки варіацій готової страви можна отримати, застосувавши їх на 

практиці… 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

 ЗІ СПЕЛЬТОВОГО ТА ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА 

У даній статті наведені результати дослідження хімічного складу пшениці 

спельти, якості борошна із неї, його вплив на процес тістоутворення та 

якість готових виробів. Здійснено порівняння технологічних показників 

борошна з пшениці та спельти, показників якості клейковини, готових 

хлібобулочних виробів.  

Ключові слова: пшениця, спельта, технологія, хлібобулочні вироби, клейковина, 

борошно. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Останнім часом стає актуальним збагачення 

харчових продуктів компонентами різних зернових культур. В останнє 

десятиріччя зростає інтерес споживачів до хлібобулочних виробів, 

виготовлених з борошна пшениці спельти. 

Спельта є одним з найдревніших видів пшениці, цей вид має більш вищу 

харчову цінність у порівнянні з сучасними сортами. Ще за початку 

Трипільської культури цей сорт пшениці вирощувався на українських полях, 

але у подальшому був витіснений іншими більш родючими сортами. 

Сьогодні борошно спельти використовується дуже широко у харчовій 

промисловості, а зокрема в хлібопекарській. Хліб, макарони, борошняно-

кондитерські вироби – у всіх цих продуктах харчування неодмінно 

застосовується спельта [5]. 

Зерно для спельтового борошна характеризується величезним попитом, що 

зумовлено його високими високими харчовими властивостями та біологічною 

цінністю. Популярним продуктом перероблення зерна пшениці спельти в 

Україні є борошно та вироби з нього. Не вивчені повною мірою технологічні та 

борошномельні властивості зерна пшениці спельти зумовлюють актуальність 

проведених досліджень, результати яких наведені у статті. 
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Формулювання цілей статті. Головною метою нашого дослідження є аналіз 

хімічного складу спельтового борошна, вивчення хлібопекарських 

властивостей борошна зі змеленого зерна спельти у порівнянні з борошном 

зерна пшениці, дослідження показників якості двох видів борошна, їх вплив на 

процес тісто утворення та якість тіста.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням данної 

проблеми присвячені роботи таких вчених, як Дробот В.І., Михонік Л.А., 

Семенова А.Б., Господаренко Г.М., Костогриз П.В., Любич В.В., Богатирьова 

Т.Г., Іуніхіна Е.В., Степанова А.В. та інших. Інститутом продовольчих ресурсів 

НААН України досліджено властивості пшениці спельти, особливості її 

використання у хлібопеченні, розроблено ряд рецептур хлібобулочних виробів 

з використанням спельтового борошна. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В країнах ЄС та США знедавна 

попит на цю пшеницю спельту різко зріс, проводиться низка досліджень 

хімічного складу культури та функціонального впливу на організм людини.  

Спельта знайшла найширше застосування серед плівчастих пшениць. З 

борошна цієї культури виготовляють увесь асортимент хлібобулочних та 

борошняних кондитерських виробів. У Німеччині та Австрії хліб зі спельти 

«Dinkelbrot» доступний у всіх пекарнях та супермаркетах. Деякі пивоварні 

Баварії та Бельгії пропонують спельтове пиво, а Польща використовує 

плівчасту культуру у виробництві горілки. Відповідно до програми 

швейцарського уряду з оздоровлення нації, виробами зі спельти в першу чергу 

забезпечуються дитячі заклади, санаторії і лікарні, а вже потім вони надходять 

у широкий продаж [6].  

Підвищена увага до спельти зумовлена рядом причин, серед яких можна 

назвати придатність її до низьковитратного землеробства, а також деякі харчові 

та технологічні властивості [4]. Спельта особливо цінується за високий вміст 

білків, ліпідів і ХВ. Також вона відрізняється за розподілом поживних речовин 

у зерні. В сучасних сортах пшениці всі корисні компоненти зосереджені в 

основному в оболонці і зародку, на відміну від спельти, де всі цінні нутрієнти 

рівномірно розподілені в зерні, тому під час помелу не втрачаються і 

переходять у борошно [7].  
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Як відомо, спельтове борошно, на відмінну від пшеничного, містить  

меншу кількість власних цукрів, а також має більш низьку цукроутворювальну 

здатність і що найголовніше, більшу автолітичну активність. З цього випливає 

те, що тісто зі спельтового борошна бродить менш інтенсивно. Внаслідок 

низької якості клейковини і меншої газоутворювальності у спельтовому 

борошні тісто має менший об’єм на 12%, а також на 26% гіршу формостійкість. 

Про це свідчить те, що кулька тіста почала розпливатися перед випіканням. 

Порівняльна характеристика показників якості пшеничного суцільно меленого і 

спельтового борошна представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Показники якості суцільно змеленого борошна пшениці та 

спельти 

Показник 
Використане борошно 

Пшеничне Спельтове 
Вміст клейковини 24 32 
Розтяжність клейковини, см 14 18 
Пружність, од. ІДК 74 90 
Гідратаційна здатність, % 174 151 
Кислотність борошна, град 4,8 5,2 
Водопоглинальна здатність,% 65 61 
Цукроутворювальна здатність, мг/мальтози 
100г 

311 224 

 

Таким чином, при дослідженні хімічного складу суцільно змеленого 

борошна доведенно переваги харчової цінності спельти порівняно з пшеницею. 

Наявність у спельті більшої кількості білків і ліпідів, обумовлює відмінність 

хлібопекарських властивостей борошна з цих культур. 

Встановлено, що борошно спельти містить більше білка, а ніж пшеничне, 

на 28%, жирів – на 60%, харчових волокон на 14%, мінеральних речовин на 

22%. А це свідчить про те, що воно може бути корисним у хлібопекарській 

промисловості для виготовлення виробів з покращеним хімічним складом. У 

спельті ліпідів більше ніж у пшениці, вони містять моно- і поліненасичені 

жирні кислоти, а також вдвічі більше олеїнової кислоти, що дозволяє віднести 

наш продукт до високоолеїнових культур [2-3]. 
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Якість тіста і готових виробів з пшеничного та спельтового борошна 

суттєво відрізняються, що демонструють дані таблиці 2. 

Таблиця 2 – Показники якості тіста і готових виробів з пшеничного та 

спельтового борошна 

 

Хлібопекарські властивості борошна спельти поступаються пшеничному 

борошну. Борошно спельти порівняно з пшеницею містить більше клейковини, 

але за якістю її можна охарактеризувати як слабку (табл. 3.) [1]. 

Таблиця 3 – Кількість та якість клейковини пшеничного борошна та 

борошна спельти 

 
Назва показників 

 

Борошно пшеничне 
суцільнозмелене 

 

Борошно спельти 
суцільнозмелене 

 
Вміст сирої клейковини, % 24,5 32,8 

Вміст сухої клейковини, % 8,9 13,1 

Розтяжність, см 14 18 

Еластичність Хороша Задовільна 

Гідратаційна здатність 174 161 

Висновок про якість І група. Хороша ІІ група. Задовільна слабка 

 

Показник 
Використане борошно 

пшеничне спельтове 
Тісто 

Кислотність град:  
Початкова 3,2 3,6 
Кінцева 4 4,4 
Газоутворення за період бродіння тіста 
см3/100г 

540 428 

Розпливання кульки тіста, % 147 215 
Питомий об’єм тіста в кінці бродіння 2,46 2,19 

Хліб 
Питомий об’єм, см3/г  2,8 2,4 
Пористість, % 73 68 
Формостійкість, H/D 0,31 0,26 
Кислотність, град  3,5 3,8 
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Борошно спельти має нижчу на 26% газоутворювальну здатність  ніж 

пшеничне, що пояснюється більш низькою цукроутворювальною здатністю 

внаслідок меншої активності амілолітичних ферментів (табл. 4). 

Таблиця 4 – Характеристика вуглеводно-амілазного комплексу 

пшеничного борошна та борошна спельти 

Назва показників 
Борошно суцільно змелене 

Пшеничне Спельтове 

Вміст моно-і дицукрів, % на 100г борошна 2,64 2,47 

Цукроутворювальна здатність, мг мальтози / 10,0 г 
борошна 

 
311 

 
224 

Автолітична активність, % водорозчинних речовин 
на СР борошна 

 
30 

 
27 

Активність β-амілази, % мальтози до маси крохмалю 18,92 11,76 

 

Готові вироби зі спельтового борошна характеризуються правильною 

формою, з темним, золотистим, забарвленням поверхні, але сам об’єм данного 

виробу є менший на 6%, пористість на 5%, а також у виробу не досить гарна 

формостійкість. 

Відомо, що спельта у порівнянні з іншими сортами пшениці містить на 

17%  більше білка (білкової маси). Спельту відрізняє низький вміст глютену, 

тому цей вид борошна є низко алергенним продуктом. Зерна спельти захищені 

надміцною оболонкою – панцирем, який перешкоджає проникненню всередину 

зерна з навколишнього середовища шкідливих, токсичних речовин і організмів. 

Варто відзначити, що всі корисні речовини, що містяться в спельті у зв'язку з 

високою розчинністю, легко і швидко засвоюються організмом людини  [3]. 

У результаті дослідження встановлено, що за хімічним складом борошно 

спельти порівняно з пшеничним є більш повноцінним. Воно містить більше 

білка на 28 %, жирів – на 60 %, харчових волокон – на 14 %, мінеральних 

речовин (золи) – на 22 % і вітамінів та меншу кількість вуглеводів на 7,6 % (в 

т.ч. крохмалю – на 20 %), проте поступається йому за технологічними 

властивостями. Має слабку клейковину, меншу цукроутворювальну здатність, 

нижчу активність ферментів. 
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Висновки. Отже, з огляду на вище висвітлені результати дослідження, 

цільнозернове борошно, отримане зі спельти, заслуговує на увагу і може бути 

корисним у хлібопекарській промисловості для виготовлення хлібобулочних 

виробів з покращеним хімічним складом. Проте, оскільки хлібопекарські 

властивості борошна спельти поступаються пшеничному, для покращення 

якості виробів необхідно застосовувати певні технологічні заходи. 
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 СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

В статті показано значення харчових волокон в раціоні людини. Наведено 

дослідження провідних науковців світу щодо необхідності збільшення кількості 

харчових волокон у добовому раціоні. Висвітлено вплив харчових волокон на 

різні органи та системи організму. Обґрунтовано кількість добового 

споживання харчових волокон для забезпечення здоров’я. 

Ключові слова: харчові волокна, рослинна клітковина, розчинна клітковина, 

нерозчинна клітковина. 

Сьогодні науковці лікарі та харчові технологи згодні в тому, що рослинна 

клітковина - дуже важлива складова повноцінного раціону. Споживання 

достатньої кількості клітковини позитивно впливає на стан здоров’я. Проте, її 

споживання у багатьох розвинених країнах світу недостатньє. Саме тому, 

дослідження корисних властивостей харчових волокон є актуальним питанням. 

Виклад основного матеріалу. В багатьох країнах світу споживання 

харчових волокон є недостатнім. Наприклад, лише 3% американців вживають 

рекомендовану кількість клітковини. Більшість споживають близько                

10-15 грамів рослинних волокон на добу, що набагато менше за рекомендовані 

провідними фахівцями 40 грамів. Багато людей досі не знають про користь 

таких багатих волокнами продуктів, як насіння чіа та насіння льону. 

Користь харчових волокон полягає в тому, що вони допомагають 

організму поглинати поживні речовини з їжі та виводити токсини, 

забезпечують почуття ситості та допомагають підтримувати стабільний рівень 

енергії. Вони є основою правильного травлення, збереження здорової ваги, 

профілактики раку та діабету 2-го типу. 



90 

Клітковина зустрічається в стінках клітин рослин, де забезпечує структуру 

та виконує функцію своєрідного скелету. Вона не засвоюється організмом 

людини, тому не дає поживних речовин чи калорій. Попри це, волокна 

клітковини є критично важливими для здоров'я людини. 

Існують два типи клітковини: розчинна та нерозчинна. Розчинна 

клітковина сприяє зниженню рівня глюкози та холестерину в крові. 

Зустрічається у таких продуктах, як вівсяна каша, боби й бобові, а також у 

деяких фруктах та овочах. 

Нерозчинна клітковина діє як сорбент, який очищує травний тракт. 

Зустрічається в цільному зерні, квасолі, висівках, фруктах та овочах. 

Обидва типи клітковини природно містяться в рослинній їжі. М'ясо, 

молочні продукти, яйця й олії не містять жодного волокна. А приготовані з 

цукру або білого борошна продукти зазвичай містять дуже мало клітковини, 

адже будь-які природні волокна з них видаляються. 

Результати аналізів, опубліковані в Американському журналі 

епідеміології, показують, наскільки потужний вплив має вживання клітковини 

на здоров'я людини. Науковці проаналізували 17 досліджень, за участю майже 

мільйона людей, та виявили, що кожні 10 грамів спожитої клітковини на день 

скорочують ризик передчасної смертності на 10 відсотків [1]. 

Рослинна клітковина відома своєю здатністю покращувати моторику 

кишківника та протидіяти закрепам, проте її цілющі властивості проявляються 

також у випадку інших захворювань травної системи. 

Наприклад, дивертикуліт - запалення кишківника - є одним з 

найпоширеніших вікових порушень травлення в сучасному світі. 

Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Nutrition, споживання 

продуктів, багатих нерозчинними волокнами, знижує ризик дивертикуліту на 

40% [1]. 
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Важливе значення для підтримки здорової ваги. Збільшивши споживання 

клітковини лише на 14 грамів на день, можна зменшити споживання калорій на 

10 відсотків, при цьому забезпечивши почуття ситості. 

Розчинні волокна змішуючись з водою в кишківнику утворюють 

своєрідний гель. Ця гелеподібна речовина уповільнює всмоктування цукрів у 

кров. Вона також активує рецептори у шлунку, котрі надсилають сигнал до 

мозку про те, що відбулося насичення. Отже, людина відчуває себе ситою, 

споживаючи той самий об'єм їжі, навіть якщо ця їжа містить менше калорій. 

Багато науковців сходяться на думці, шо харчовим волокням належить 

ключова роль у профілактиці раку. 

Рослинна клітковина є важливим чинником нормальної роботи видільної 

системи. Вона постійно усуває токсини та канцерогени, перш ніж ті встигнуть 

вплинути на організм. Наприклад, запобігає розвитку раку прямої кишки 

шляхом скорочення часу проходження кишківника - буквально вимітаючи усі 

шкідливі рештки. 

У дослідженні Національного інституту раку під назвою «Профілактика 

поліпів», опублікованому в Journal of Nutrition, учасники були переведені на 

дієту з високим вмістом клітковини (багато фруктів та овочів). Вчені 

зосередилися на дослідженні рецидивів колоректальних аденом (поліпів) [2]. 

За результатами тестів виявилось, що те, чи мали учасники рецидиви 

аденом, було напряму пов'язане з кількістю бобів, яку вони споживали. 

Науковці вважають, що боби були найбільшим джерелом харчових волокон для 

більшості учасників дослідження. 

Втім, дієтичні волокна не лише знижують ризик колоректального раку. 

Клітковина здатна вберегти від інших форм раку, включаючи рак молочної 

залози, передміхурової залози (простати), ротової порожнини та горла. 

Кожні 10 грамів клітковини, яку споживає людина, пов'язані з 10-

відсотковим зниженням ризику колоректального раку та 5-відсотковим 

зниженням ризику раку молочної залози, згідно з дослідженням, опублікованим 

в Annals of Oncology [2]. 
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Інша наукова праця, опублікована в Офіційному журналі американської 

академії педіатрії, показала, що жінки, які споживали 28 г клітковини на добу, 

мали на 24% менший ризик розвитку раку молочної залози до менопаузи у 

порівнянні з жінками, які їли лише 14 г на день [2]. 

Жінки, які споживали більшу кількість харчових волокон, також зменшили 

довічний ризик розвитку раку молочної залози на 16%. 

Харчові волокна також сприятливо впливають на роботу серця. 

Багато кардіологів рекомендують вживати вівсянку на сніданок. Їхній 

головний аргумент - у вівсянці багато розчинної клітковини. 

Науковці ще не повністю розуміють механізм, за яким клітковина знижує 

рівень холестерину, але, згідно з даними, опублікованим в Американському 

журналі клінічного харчування, розчинні волокна з вівса можуть знизити рівень 

«поганого» холестерину (ЛПНЩ), не впливаючи на рівень «хорошого» 

холестерину (ЛПВЩ) [2]. 

При вивченні 22 різних публікацій в авторитетному британському 

медичному журналі BMJ, було встановлено, що більше споживання дієтичних 

волокон пов'язане з меншим ризиком появи серцево-судинних захворювань та 

ішемічної хвороби [1]. 

Продукти з високим вмістом клітковини можуть також позитивно 

впливати на зниження артеріального тиску та зменшувати запальні процеси. 

Харчові волокна мають унікальну здатність регулювати рівень цукру в 

крові. Саме тому дієтологи рекомендують хворим на діабет споживати боби та 

бобові. Ці багаті клітковиною джерела енергії допомагають уповільнити 

поглинання глюкози, а також регулюють рівень цукру в крові з плином часу [3]. 

У дослідженні, опублікованому в Nutrition Journal, науковці перевірили 

глікемічну реакцію традиційних бобів у рисових стравах у порівнянні з чистим 

рисом [2]. 

Сімнадцять чоловіків та жінок, які страждали діабетом, поділили на групи, 

одну з яких годували звичайним білим рисом, а іншу - білим рисом з квасолею. 

Дослідники виміряли рівень глюкози в крові учасників через 90, 120 та                

150 хвилин. У порівнянні з групою, яка їла білий рис, група, яка їла боби з 

рисом, мала кращий контроль над рівнем цукру в крові. 
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Останнім часом все більшої популярності набуває насіння чіа. У хворих на 

цукровий діабет 2-го типу лише додавання насіння чіа (1 столова ложка на день 

- близько 5 г клітковини) до щоденного раціону, вже за тиждень дозволило 

знизити рівень цукру в крові з 11 до 5,5-7 ммоль/л. 

Клітковина сприяє детоксикації організму [3]. Завдяки процесу, який 

називається осмос, харчові волокна вбирають рідину, що містить токсини, та 

виводять ці речовини з тіла. 

Існує кілька шляхів збільшення кількості харчових волокон у раціоні: 

- замінити яловичину або свинину на квасолю; 

- снідати вівсяною кашею з ягодами або нарізаними фруктами; 

- споживати багаті на харчові волокна продукти (з висівками 

спельти та конопель); 

- відмовитися від печива, крекерів, чіпсів та газованих напоїв; 

- обирати хліб з цільного зерна, а не з білого борошна; 

- додавати до щоденних страв (рагу, супи, салати) насіння чіа та льону. 

У різних продуктах різний вміст клітковини.  

Оцінка показника клітковини у раціоні. 

Менше ніж 20 г клітковини на добу. На жаль, такий показник кількості 

харчових волокон у раціоні є досить типовим для більшості людей у сучасному 

індустріальному світі. Споживання такої малої кількості клітковини означає 

підвищений ризик появи ожиріння, закрепів та інших розладів травлення, а 

також хронічних захворювань, включаючи хвороби серця та деякі форми раку. 

Близько 20-39 г волокон на добу. Така дієта є кращою, ніж у більшості 

людей у розвинених країнах, але ще не досконалою. Потрібно зосередитися на 

обмеженні продуктів, які не містять клітковини, додавши до щоденних страв 

більше висівок, горіхів та бобових. Це допоможе підтримати здорову вагу тіла, 

а також мінімізувати ризик розвитку хронічних захворювань. 

40+ грамів клітковини на добу. Така дієта наповнена багатими 

клітковиною рослинними продуктами. Дотримуючись її, людина буде мати всі 

шанси на здорове життя.   
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Деякі люди вживають спеціальні добавки з клітковиною, котрі, на жаль, 

мають обмежену цінність. Їм не вистачає харчових факторів, корисних 

вітамінів, мінералів, антиоксидантів та фітохімічних речовин, які 

супроводжують волокна в цілісних рослинних продуктах. 

Серед цілісних рослинних продуктів, багатих клітковиною, найкращими є 

насіння чіа, насіння льону та бобові культури. 

Проте, надто швидке збільшення споживання волокон може призвести до 

здуття, газів, або інших негативних побічних ефектів. Також важливо пити 

багато води, одночасно зі збільшенням споживання клітковини.  

Висновки. Рослинна клітковина є важливою складовою повноцінного 

раціону. Споживання достатньої кількості клітковини позитивно впливає на 

стан здоров’я. В багатьох країнах світу споживання харчових волокон є 

недостатнім. Більшість людей споживають близько 10-15 грамів рослинних 

волокон на добу, що набагато менше за рекомендовані провідними фахівцями 

40 грамів. Збільшення споживання рослинної клітковини позитивно вплине на 

стан здоровя і дозволить профілактувати ряд серьозних недугів. 
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ВИКОРИСТАННЯ АНТИОКСИДАНТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СТРАВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

У статті наведено  механізм дії антиоксидантів в організмі людини. Дана 

характеристика основним антиоксидантам та показана їх роль у забезпеченні 

здоров’я людини. Доведена необхідність використання антиоксидантів у 

технології спеціалізованих страв функціонального призначення 

Ключові слова: антиоксиданти, аскорбінова кислота, флавоноїди, біогенні 

аміни, сірковмісні сполуки, ферменти-антиоксиданти, мікроелемент селен, 

токоферол, вітамін А, фосфоліпіди 

Антиоксиданти  – це природні або ідентичні природним, 

поліфункціональні речовини, які беруть участь у різних типах обміну речовин, 

синтезі та перетворенні біологічно активних метаболітів, здатні перешкоджати 

окисленню активних хімічних речовин у клітинах організму людини, 

забезпечують активність універсальної регулюючої системи, перешкоджають 

накопиченню токсичних продуктів окислення [1]. 

Серед антиоксидантів особливе місце займають біоантиоксиданти, які 

функціонують у живому організмі, регулюють ступінь несприятливого впливу 

вільнорадикального окислення на більшість метаболічних процесів. 

Використання антиоксидантів у рецептурах спеціалізованих страв є сучасним 

напрямком розвитку харчових технологій. Саме тому дослідження їх значення 

та можливостей використання є актуальним. 

Біоантиоксиданти поділяють на дві групи — жиророзчинні та 

водорозчинні. Антиоксидантна система клітин включає три рівні захисту. 

Перший рівень забезпечується металозв’язуючими протеїнами та ферментами, 

що запобігають утворенню вільних радикалів. На другому рівні діють 

антиоксиданти, які здатні розривати ланцюгові вільнорадикальні реакції: 

вітаміни А, Е, С, каротиноїди, убіхінони, глютатіон, сечовина та ін. 
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Два рівні антиоксидантного захисту не здатні перешкодити ушкодженню 

деяких біологічних молекул. Завдання третього рівня є відновлення 

ушкоджених молекул. На цьому рівні діють ферменти — протеази, ліпази та ін. 

Кінцевим підсумком дії біоантиоксидантів є створення оптимальних умов для 

метаболізму та забезпечення нормального росту клітин і тканин. 

До біоантиоксидантів відносять аскорбінову кислоту, флавоноїди, біогенні 

аміни, сірковмісні сполуки, ферменти-антиоксиданти, мікроелемент селен, 

токофероли, вітамін А та його попередники, фосфоліпіди [2]. 

Аскорбінова кислота є важливим компонентом біологічної 

антиоксидантної системи, функціональна дія якої тісно пов’язана з глутатіоном 

і токоферолом. Механізм гальмування процесів мікросомального окислення 

вітаміном С пов’язаний з його електронно-донорними властивостями — 

аскорбат виступає як синергіст інших природних антиоксидантів, підтримуючи 

їх у відновленому стані і тим самим сприяє обриванню процесу вільно 

радикального окислення. 

Флавоноїди проявляють високу антиоксидантну активність (катехіни, 

лейкоантоціани, флавоноли, флавони), завдяки їх здатності акцептувати вільні 

радикали, хелатувати іони металів, що каталізують процеси окислення та 

сприяють дії ферментів, які беруть участь у першій ланці захисту від активних 

вільних радикалів. Флавоноїди підвищують активність аскорбінової кислоти, 

захищають її та адреналін від окислювального розщеплення. Однією із 

найбільш цінних властивостей флавоноїдів є корекція метаболізму арахідонової 

кислоти в організмі, яка здійснюється шляхом інгібірування ліпоксигену. 

Різноманітна біологічна активність флавоноїдів є підставою для створення 

харчових добавок функціонального призначення. 

Біогенні аміни — продукти декарбоксилювавання амінокислот, що мають 

досить високу біологічну активність (серотонін, ацетилхолін, гістамін). 

Біологічна дія серотоніну залежить від наявності в його молекулі гідроксильної 

групи. Ацетилхолін є медіатором передачі нервових імпульсів від нервових 

волокон на м’язи, гістамін виконує роль медіатора і стимулює утворення 

соляної кислоти у слизовій оболонці шлунку. 
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Сірковмісні сполуки, які утворюються із амінокислот (цистеїн, цистин, 

метіонін), виконують специфічні функції в обміні речовин і, в той же час, є 

важливим інструментом антиоксидантної системи. 

Ферменти-антиоксиданти виконують каталітичні функції під час реалізації 

протиокислювальних властивостей захисних сполук, забезпечують пряме 

знешкодження інтермедіатів кисню й озону, зводять до мінімуму концентрацію 

супероксидного радикалу й пероксиду водню в клітинах, різко зменшують 

токсичність радикалу ОН. 

Важливими антиоксидантними ферментами є супероксиддисмутаза (СОД) 

і церулоплазмін (ЦП) [3]. 

Ферменти супероксиддисмутази (СОД) застосовують для профілактики 

негативного впливу токсичних хімічних речовин та радіоактивних 

випромінювань. Можуть використовуватись для загальнооздоровчої дії. До 

складу молекули супероксиддисмутаз входять іони металів (мідь, цинк, 

марганець), що забезпечують електронно-транспортну функцію активних 

центрів ферментів. Молекула має дисульфідний зв’язок і одну SH-групу, які 

відіграють значну роль у забезпеченні антиоксидантної дії СОД. 

Церулоплазмін (ЦП) — мідьвмісний білок α-глобулінової фракції 

сироватки, який окислює поліфеноли, біогенні аміни, а також перетворює залізо 

двовалентне у тривалентне. Він проявляє супероксиддисмутазну активність, але 

на відміну від СОД, захищає внутрішньоклітинні структури та ліпідновмісні 

біоструктури крові від ушкоджувальної дії вільних радикалів. 

Мікроелемент селен як есенціальний компонент їжі почали розглядати в 

середині ХХ сторіччя. Селен характеризується вираженими антиоксидантними 

властивостями, що дозволяє використовувати його для профілактики 

онкологічних захворювань. Стимулюючи утворення антитіл, селен підвищує 

імунну реактивність організму. 

Активність селену підвищується в присутності вітамінів Е, А і С. Добова 

потреба дорослої людини у селені складає — 150—200 мкг. Головним 

джерелом селену в харчуванні людини є зернові, особливо пшениця (зародки). 
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Перспективним об’єктом для біотехнологічного отримання селену з метою його 

використання у харчових цілях є простіші гриби, дріжджі, одноклітинні 

водорості, зокрема спіруліна [4]. 

Шляхом автолізу селеновмісних дріжджів отримують біологічно активну 

добавку «Вітасин-Se», яка не має побічних небажаних ефектів. 

Вітамін Е (токоферол). Під загальною назвою вітамін Е — це об’єднана 

група токоферолів, які позначаються буквами грецького алфавіту: α, β, γ та ін. і 

відрізняються числом та місцем розміщення метильних груп у С5, С7, С8. 

Найбільш важливим джерелом токоферолів є рослинні олії. У 

соняшниковій олії містяться переважно α-токофероли, тоді як у кукурудзяній і 

соєвій вітамін Е на 90 % складається з токоферолів з високою антиоксидантною 

активністю [5]. 

Токофероли відіграють важливу роль в окислювально-відновних процесах 

організму. Біологічна дія токоферолів зумовлена тим, що вони проявляють 

антиоксидантні властивості й запобігають надмірному окисленню ліпідів в 

організмі, утворенню пероксидів ліпідів та нагромадженню в тканинах вільних 

радикалів.  

Добова потреба у токоферолах становить близько 20—30 мг, з них 

половина припадає на α-токоферол. 

Вітамін А та його попередники — каротиноїди. За хімічною природою 

каротиноїди є поліненасиченими сполуками терпенового ряду. Їх поділяють на 

каротиноїди вуглеводні, ксантофіли, гемо-, апо- та нор-каротиноїди. Серед 

каротиноїдів найважливіше значення мають α-, β-, γ- та ε-каротини, які 

відрізняються будовою та біологічною активністю. 

Вітамін А як оксидант, гальмує перетворення сульфгідрильних груп у 

дисульфідні, приймає участь у синтезі глікопротеїдів, впливає на метаболізм 

мембранних фосфоліпідів, проявляє антимутагенні властивості, запобігає 

канцерогенній дії бензпірену та інших токсичних речовин. 

Бета-каротин і вітамін А є достатньо активними акцепторами вільних 

радикалів. Фосфоліпіди — це складні ефіри гліцерину й жирних кислот, які 
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містять фосфорну кислоту і азотовмісну сполуку. Важливими представниками 

фосфоліпідів є фосфатидилхоліни, фосфатидилетаноламін, фосфатидилсерини, 

плазмологени, фосфатидилінозити, сфінгомієліни. Фізіологічна роль 

фосфоліпідів визначається тим, що вони входять до складу білково-ліпідних 

комплексів мембран, мітохондрій, лізосом та інших клітинних органел. 

На антиокислювальні властивості й показники активності фосфоліпідів 

впливає склад жирних кислот. Наприклад, фосфоліпіди, які вміщують насичені 

жирні кислоти з довгим ланцюгом, мають більш високі значення 

антиокислювальної активності. 

Фосфоліпідні фракції відомі як антиоксиданти. Лецитин — як харчова 

антиоксидантна добавка вперше була прийнята до виробництва у США. 

Лецитини (фосфатидилхоліни) беруть участь у побудові важливих клітинних 

структур та в чисельних метаболічних реакціях. Вони гальмують пероксидацію 

ліпідів, уповільнюють процес окислення [6]. 

Добова потреба дорослої людини у фосфоліпідах складає 5 г. Джерелом 

лецитину є нерафінована олія, соя, горох, горіхи. 

Спиртовий екстракт іранського прополісу проявляє антиоксидантні 

властивості, тобто є джерелом натуральних антиоксидантів і може бути 

корисним для попередження розладів здоров’я, зумовлених присутністю 

вільних радикалів. 

Висновки. Антиоксиданти затримують або призупиняють процес 

окислення інших речовин, нейтралізують шкідливі для організму вільні 

радикали, яким притаманний руйнівний вплив на організм людини. 

Антиоксиданти, які надходять в організм із харчових продуктів, зміцнюють 

природні механізми, які його оберігають, зберігаючи відповідну рівновагу. 

Саме тому вони є важливим елементом раціону. Вживання природних 

антиоксидантів у щоденному раціоні допомагає зберегти рівновагу в організмі 

та зменшує ризик виникнення багатьох цивілізаційних хвороб.  
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Таранюк І.В. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СИРУ «МОЦАРЕЛЛА» 

У статті окреслено поняття сиру. Здійснено опис харчової цінності м’якого 

сиру. Розглянуто питання виготовлення сиру «Моцарелла» за використанням 

певних видів сировини.   

Ключові слова: молоко-сировина, сирне зерно, тісто, згусток, м'який сир, 

Моцарелла, технологія, молокозсідальні ферменти, органолептичні показники. 

Постановка проблеми. Ринок України досить активний, щодо попиту на 

молочні новинки, тому нові розробки сировиробництва допоможуть надати 

українському споживачу безпечний та якісний продукт підвищеної харчової 

цінності по  профілактиці і лікуванні певних захворювань. З кожним роком 
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виробництво сира стає все більш перспективним напрямом. Окрім того, 

представники 159 країн світу, у тому числі й Україна, прийняли «Всесвітню 

декларацію і програму дій в галузі харчування», взявши на себе зобов’язання 

щодо усунення  хронічної нестачі в раціонні харчування вітамінів, 

мікроелементів та інших необхідних елементів, які містять усі необхідні для 

функціонування організму людини легкозасвоювані і корисні компоненти. 

Забезпечення населення широким асортиментом молочних продуктів 

високої якості - основне завдання молочної промисловості. Особлива увага 

приділяється продуктам, які здатні підвищувати стійкість організму людини 

проти дії шкідливих факторів. Розширення асортименту потребує збільшення 

обсягів заготівлі молока. Для цього розробляються диференційовані 

закупівельні ціни на молоко, що заготовляється, з урахуванням гатункової 

оцінки, базисної жирності, придатності для виробництва сиру. За останні роки в 

Україні збільшилися обсяги і розширився асортименту сирів. 

Проблема якості молока-сировини є однією з важливих в організації 

виробництва високоякісних молочних продуктів. Треба відмітити, що 

сировиробництво, у порівнянні з іншими галузями молочної промисловості, 

пред'являє до молока, його складу і якостей найбільш високі вимоги, що 

обумовлено біологічною сущністю процесів виробництва і дозрівання сирів, 

деякими їх технологічними особливостями, тривалим процесом дозрівання, 

концентруванням компонентів молока. 

Поштовхом до розробки нових технологій виробництва сирів явилась 

також екологічна проблема України. 

Метою статті є визначення загальної характеристику м’якого сиру   та 

аналіз технології виробництва сиру «Моцарелла». 

Виклад основного матеріалу та дослідження. Сир – один з найбільш 

популярних харчових продуктів у світі. Він відрізняється унікальними 

органолептичними характеристиками та є біологічно повноцінним, 

легкозасвоюваним та поживним молочним концентратом, суха речовина якого 

складається з білку та жиру. 
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Більшість сирів, що виготовляються в Україні – це тверді сири, з низькою 

та високою температурою другого нагрівання і м’які сири. Потужні сироробні 

заводи виготовляють твердих сирів близько 400 тон на місяць, а м’яких –                

50 тон. 

Перевагами виробництва м’яких сирів є: ефективне використання 

сировини; можливість реалізації сиру без визрівання або з коротким терміном 

визрівання (не більше 14 днів); добрі органолептичні показники; висока 

харчова та біологічна цінність; швидка оборотність капіталовкладень. 

Згідно з класифікації м’які сичужні сири є розсільні, які відрізняються 

високим вмістом повареної солі. Розсільні сири можна назвати національним 

продуктом південних регіонів Європи і народів Кавказу. Здавна там 

виготовляли так звані бурдючні та горшечні сири. Перші визрівали в бурдюках-

мішках, виготовлених з овчини; другі – у кувшинах-горшках, які під час 

визрівання сиру зазвичай закопували у землю. 

Практично весь сир на промисловій основі виготовляють з молока 

коров’ячого. Якість молока оцінюють за хімічними, фізико-хімічними, 

біохімічними і мікробіологічними показниками, які залежать від умов його 

одержання і первинного оброблення. Комплекс всіх цих показників визначає 

сиропридатність молока. 

До складу сиру входять наступні компоненти: молоко коров’яче, 

знежирене молоко, закваска бактеріальна, ферментні препарати, кухонна сіль, 

хлористий кальцій, калій азотнокислий. Якість сиру залежить від якості молока 

в набагато більшому ступені, ніж будь-якого іншого молочного продукту. 

Молоко, що застосовують для виготовлення сиру, повинно бути 

біологічно повноцінним, тобто бути сприятливим середовищем для розвитку 

молочнокислих бактерій. Молочнокислим бактеріям належить головна роль у 

процесі дозрівання сирів (їхні ферменти забезпечують основні перетворення 

складових частин молока). Вони також впливають на процеси сичугового 

згортання. Ці бактерії регулюють рівень активної кислотності, створюють 

сприятливі умови для дії сичугового ферменту й обробки згустку. Поряд із цим 
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у молоці повинні бути відсутні речовини, що затримують розвиток 

молочнокислих бактерій - антибіотики, консерванти й ін. Молоко щільністю не 

нижче 1,027 г/см3, кислотність – 16-18 ºТ, вміст кальцію – 125 мг, добре 

згортатися під дією сичугового ферменту, утворювати щільний згусток з 

гарним відділенням сироватки. До переробки на сир допускається тільки 

натуральне нефальсифіковане молоко з нормальним хімічним складом, що 

визначає його технологічні властивості. Кращим для сироваріння є літнє 

молоко, найбільш несприятливим – весняне і стародойне (наприкінці лактації). 

[14], [4] 

Коров’яче молоко – однорідна рідина від білого до слабо-жовтого 

кольору, без осадів і пластівців. Воно повинне бути чистим, без сторонніх, не 

властивих свіжому молоку присмаків і запахів. Органолептичні властивості 

молока, що залежать в основному від виду корму й пори року, передаються 

готовому продукту – сиру. Найкращі сири виробляють із молока корів у 

пасовищний період. Молоко, придатне для виготовлення сиру, отримують при 

вигодовуванні коровам різнотрав’я, у сполученні з бобовими й злаковими 

культурами.  

До додаткової сировини варто віднести кухонну сіль, бактеріальну 

закваску, молокозгортуючі ферментні препарати, хлористий кальцій. [7] 

Сольова частина молока сильно впливає на його згортання під дією 

сичугового ферменту. Солі лимонної й фосфорної кислот підтримують стан 

білка в розчині у вигляді золю, а іони кальцію сприяють тому, що білок сиру 

набухає менше. Кухонна сіль надає сиру певний смак, регулює мікробіологічні 

й біохімічні процеси при його дозріванні, сприяє утворенню кірки продукту, 

впливає на консистенцію, малюнок й вихід сиру. 

Хлорид кальцію CaCl2 використовується при виробництві ферментованих 

молочних продуктів і відіграє велику роль у формуванні згустку, адже він 

компенсує низький рівень вмісту кальцію в молоці, а також його втрату після 

пастеризації, впливає на тривалість утворення і якість згустку. 
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Закваски повинні бути стійкі до сезонних змін властивостей молока, 

інгібіторів бактеріального росту, бактеріофагу, термостійкі  відносно 

температури другого нагрівання й мати високу швидкість розмноження. Крім 

того, при підборі культур ураховують взаємний вплив мікроорганізмів. Видова 

сполука заквасок різноманітна. У практиці виробництва м’яких сирів до складу 

бактеріальних заквасок включають мезофільні молочнокислі стрептококи й 

мезофільні молочнокислі палички. 

Якість закваски контролюють насамперед за часом згортання й 

кислотності, а також за органолептичними показниками (смак, аромат, 

консистенція), наявності ароматоутворюючих бактерій (за утворенням 

вуглекислоти й диацетила), бактеріальної чистоти (мікробіологічному 

препарату, посіву на середовище Кесслер). [5] 

 Сировари зазвичай використовують молокозгортуючий препарат - 

сичуговий фермент (сичуговий порошком). Сичуговий порошок 

отримуютьурезультатівідповідноїобробки (висалюванні й екстракції) шлунків 

(сичугів) телят і ягнят. Екстрактсушать, розмелюють і, змішуючи з кухонною 

сіллю, доводять до визначеної здатності, до згортання, тобто 1 г сичугового 

порошку повинний згортати 100 кг молока при температурі 35 °С за 40 хв. 

Умовно можна виділити дві основні функції молокозгортуючого ферменту: 

формування молочного згустку (ферментативна коагуляція молока) і участь у 

дозріванні сиру. [2] 

Отже, молоко як сировина для виробництва сиру повинна мати 

оптимальний вміст білків, жиру, сухого знежиреного молочного залишку 

(СЗМЗ), кальцію та утворювати під дією сичугового ферменту щільний згусток, 

що добре відокремлює сироватку. 

До приймання допускається молоко, яке постачають на підприємства в 

опломбованому вигляді у транспортних засобах, які мають санітарний паспорт. 

Процес виробництва сиру «Моцарелла» схематично наведений на рисунку 1 
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Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва сиру «Моцарелла» 
 

Контролю піддають кожну партію молока. Під партією розуміють 

молоко, яке здають одночасно, одного ґатунку, в одній тарі, від одного 

господарства та яке оформлене одним супровідним документом. Під час 

транспортування молока у цистернах партією вважають кожну секцію 

цистерни. 

Приймання молока включає наступні операції: перевірку супровідних 

документів, огляд тари, органолептичну оцінку молока, визначення його 

температури, відбір проб та визначення показників якості молока, його 

сортування, оформлення необхідної документації. 

У кожній місткості після перемішування визначають органолептичні 

показники молока: запах, колір і консистенцію. Оцінку смаку проводять лише 

після кип`ятіння зразка молока. 

Щоденно у пробах молока для виробництва сиру визначають кислотність, 

групу чистоти, масову частку жиру, густину, кількість соматичних клітин. 

Не рідше одного разу на декаду у пробах молока від кожного 

постачальника визначають: 

 клас за сичужно-бродильною пробою; 

 бактеріальне обсіменіння (за редуктазною пробою з резазурином). 
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Показники редуктазної проби вважаються достовірними лише за відсутності у 

молоці речовин, які інгібують життєдіяльність молочнокислих бактерій: 

 наявність у молоці речовин, які інгібіють зростання молочнокислих 

бактерій; 

 кількість спор мезофільних анаеробних лактозброджуючих 

маслянокислих бактерій. 

Результати аналізів розповсюджуються на всі партії  молока, яке 

надходить на підприємство від конкретного постачальника, на період до 

наступного аналізу. 

У разі підозри на фальсифікацію молоко має бути перевірене на 

натуральність. У ньому додатково визначають масову частку СЗМЗ і, за 

необхідності, температуру замерзання, наявність аміаку, соди, перекису водню. 

Одержані результати лаборант записує у журнал контролю якості молока, 

разом з приймальником складає відомість з якості молока. Приймальник 

заповнює інші графіки журналу. 

За результатами органолептичної оцінки, фізико-хімічних і біологічних 

аналізів встановлюють сиропридатність молока та визначають способи його 

підготовки до перероблення. 

Кислотність молока є основним критерієм оцінки його свіжості. 

Кислотність свіжого молока має бути в діапазоні від 16 до 18 ºТ. 

Титровану кислотність у різних країнах визначають різними методами: 

визначення кислотності по градусам Тернера. Під час зберігання у молоці 

починає розвиватися стороння мікрофлора. Особливо активно зростають 

бактеріальні клітини у разі високої механічної забрудненості сировини та в 

умовах підвищених температур. 

Для попередження розвитку сторонньої мікрофлори свіже молоко відразу 

очищують й охолоджують. 

Найпростіший метод очищення молока від механічних і біологічних 

забруднень – це фільтрування. Ефективність фільтрування залежить від 

розмірів отворів фільтрувального матеріалу порівняно з розмірами часток 

механічних забруднень.  
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Фільтри, в основному, застосовують для приймання молока у комплекті з 

відділювачами повітря та з вимірювальними пристроями, причому діаметр їх 

пор забезпечує очищення рідкої сировини лише від достатньо великих 

механічних домішок і не впливає на бактеріальне забруднення. Тому у 

сироробстві для очищення сировини широко застосовують відцентрові 

саморозвантажувальні сепаратори-молокоочищувачі. 

Для резервування та первинного оброблення молока застосовують 

резервуари, відцентрові очищувачі, охолоджувачі. Резервування молока 

забезпечує постачання молока на переробку у чітко визначений час, відповідно 

до графіка, та дозволяє усереднити сировину за складом і властивостями. 

Теплове оброблення молока проводять з метою винищення бактеріофагів, 

технічно небезпечної та патогенної мікрофлори, а також для одержання 

доброякісного у санітарно-гігієнічному відношенні сиру без вад.[9] 

Молоко пастеризують за температури 74 ± 2 ºС. охолоджене молоко 

поступає у ванни, де його нормалізують знежиреним молоком (м. ч. ж. 0,05%) 

до масової частки жиру 3,1 %. У охолоджену нормалізовану суміш вносять 

лимонну кислоту у вигляді 1,5 % розчину у розрахунку 1,5 г на 1 л 

нормалізованої суміші. Перемішують суміш протягом 1 хв і підігрівають до 

температури 32 ± 1 ºС. у підігріте молоко вносять сичужний фермент з 

розрахунку 1 г на 100 л нормалізованої суміші. Молокозсідальні ферменти 

попередньо розчиняють у холодній дистильованій воді. Суміш перемішують 30 

с і залишають у спокої для подальшого сичужного зсідання. 

Потім згусток і сироватку перекачують в механічну машину для 

чеддерізації декілька спрощеного типу в порівнянні з тією машиною, яка 

використовується в виробництві сиру Чеддер, при цьому згусток ущільнюється 

і розтягується на шматки.  Процес ущільнення і розмелювання протікає 

приблизно 2-2,5 години.[8, 6] 

Після чеддеризації шматки сирної маси транспортують шнековим 

конвеєром в приймальник пластифікатора. Потім пластичний згусток постійно 

екстрадується в формуючу машину, по дорозі до якої він може бути посолений 

кухонною сіллю, щоб скоротити час просолки від звичайних 8годин приблизно 
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до 2.Згусток виробляється в формувальному апараті, а потім його 

транспортують через тунель затвердіння, де сир охолоджують від 65-70 °С до 

40-50 °С розпиленням охолодженої води над формами. Вкінці туннелю форми 

проходять пристрій для зняття форм. Сир падає у ванну і повільно рухається 

поточним холодним розсолом (8-10 °С), а порожні форми надходять по 

конвеєру намийну машину, із котрої вони повертаються на наповнювальну 

машину.[3] За органолептичними вимогами сир «Моцарелла» повинен 

відповідати вимогам, вказаним у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Органолептичні вимоги до сиру «Моцарела» 

Показники Моцарелла 
Зовнішній вигляд Сир повністю занурений в рідину. Кірки не 

має, поверхня сиру гладка, блискуча, 
зволожена 

Смак та запах  Слабкий кисломолочний, слабо солений 

Консистенція  Шарувата, ніжна. Допускається виділення 
крапель сироватки при розрізанні 

Колір  Від білого до світло-жовтого, однорідний по 
всій масі 

Малюнок  Відсутній. Допускається наявність 
невеликих очок круглої, овальної або 
незграбної форми 

 

Перед навантаженням на палети сир може бути упакований в пакети або 

картонні коробки, які потім вантажівка доставляє на склад.[1] 

Висновки. Отже, сир займає одне з провідних місць в харчуванні людини. 

Сир містить високу харчову і біологічну цінність, збалансований склад 

основних компонентів та широкий спектр органолептичних властивостей. 

Якість продукції, що виробляється, перебуває в прямій залежності від 

якості сировини, що переробляється. Сировина повинна бути доброякісною у 

мікробіологічному відношенні; бажано підвищений вміст сухих речовин, 

особливо білка, щопідвищуєвихід продукту і знижуєвитратусировини. 

Сир на сьогоднішній день є одним з найбільш багатофункціональних 

харчових продуктів. Його можна вживати у різних кількостях, оскільки він 

задовольняє багато смаків, підходить для різних вікових груп.  
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Постановка проблеми.  В наш час економічна нестабільність, погіршення 

екології, зростання психологічного навантаження на організм людини 

призводять до росту захворювань населення. У цих умовах у світі змінився 

погляд на продукти харчування. Якщо раніше їх розглядали в основному як 

джерело енергії, то сьогодні вважається, що вони мають забезпечувати організм 

речовинами, які сприяють підвищенню опору організму несприятливим 

умовам.  

До таких речовин, у першу чергу, відносяться білки, харчові волокна, 

поліненасичені жирні кислоти – ω3 та ω6, вітаміни А та Е, мінеральні речовини 

(Са, Fе, J, Sе, Zn та інші). Вміст цих речовин у продукті має бути достатнім для 

забезпечення за умови його вживання 30…50 % середньодобової потреби 

організму в цих інгредієнтах. Це стосується і хліба як складової щоденного 

раціону харчування.  

На сьогодні споживання хліба зменшується, асортимент хлібобулочних 

виробів не досконалий. Це значить, що зменшується кількість фізіологічно 

цінних речовин, що надходять з хлібом до організму і виникає потреба 

покращення рецептурного складу хлібобулочних виробів, удосконалення їх 

асортименту. 

Метою статті є аналіз ринку хлібопечення в Україні та асортименту 

хлібобулочних виробів, досліджень розробки технології хлібобулочних 

виробів, прикладом якого є діяльність кафедри технології хлібопекарських і 

кондитерських виробів НУХТ.  

Виклад основного матеріалу та дослідження. Хлібобулочні вироби є 

найважливішим стратегічним, соціально-значимим продуктом, який має 

високий потенціал у збереженні та покращенні здоров’я нації. Тому основна 

задача хлібозаводів і пекарень – це безперебійне виробництво і своєчасне 

забезпечення всіх верств населення продукцією, якість якої буде максимально 

відповідати уявленням споживачів, сучасним поглядам нутриціології за 

показниками органолептичних, фізико-хімічних властивостей, харчової 

цінності, фізіологічної дії, безпечності та ціни. 
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При цьому ефективний розвиток хлібопекарських підприємств, їх 

конкурентоспроможність, можливі за умови провадження інноваційних 

технологій, які грунтуються на національних традиціях приготування і 

споживання хлібобулочних виробів з урахуванням змін споживчих мотивацій, 

розвитку нутриціології, біохімії, хімії, мікробіології, світового досвіду 

удосконалення роботи галузі, насамперед впровадження ресурсозберігаючих 

технологій, заходів з підвищення екологічності виробництва, безпечності, 

формування заданої якості продукції, коректування фізіологічних властивостей 

і харчової цінності, їх відповідність сучасності [3]. 

Хліб та хлібобулочні вироби (ХБВ) щоденно споживаються населенням 

багатьох країн світу, а їх асортимент постійно поповнюється новими виробами. 

Вимоги споживачів, зростання конкуренції в хлібопекарській галузі 

стимулюють впровадження інноваційних рішень, розвитку асортименту 

виробів. Ринок хлібної продукції пропонує споживачу як традиційні, так і 

оригінальні види продукції. 

За результатами моніторингу глобальної бази харчових продуктів, на 

світовий ринок в категорії «хліб і хлібобулочні вироби» поступило 1746 нових 

виробів, збагачених корисними для здоров’я добавками, вироблених без 

алергенів, консервантів і транс жирів [4]. 

В Україні ринок хлібопечення представлений секторами пшеничного хліба 

(35-40 %), житнього і житньо-пшеничного хліба (30-35 %), для булочних 

виробів становить – 15-20 % , здобних, булочних, сухарних та ін. виробів – 5-

10% [5]. Дослідження показали, що найбільшим попитом користуються батони, 

які споживає 90 % опитаного населення. Хліб пшеничний споживає 66%  

опитаних, житній – 54 %, дієтичні хлібобулочні вироби – 19%. При цьому 

переважна більшість споживачів віддає перевагу соціальним сортам хліба та 

батонам, купуючи їх щодня або через день, тоді як здобні чи дієтичні вироби 

купуються 1-2 рази на тиждень. Тому для підвищення якості харчування 

широких верств населення саме вищезазначені групи ХБВ є пріоритетними для 

посилення антиоксидантних, захисних та інших властивостей, затребуваних 

сучасністю. 
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Одним з перспективних напрямків розвитку ринку ХБВ є преміум-сегмент, 

для якого, не зважаючи на економічну кризу, характерна тенденція росту, 

оскільки по мірі росту обізнаного населення, споживчі переваги покупця 

зміщуються у бік дорожчих, але більш якісних, корисних, безпечних виробів 

[6]. Так в останні роки об’єми виробництва масових сортів пшеничного і 

житнього хліба скорочуються, тоді як виробництво продукції з високою 

рентабельністю зростає: булочних виробів – на 5-6 % в рік, дієтичних – на 14-

16  [7]. При виборі ХБВ для споживача визначальним є їх якість. 

Основна частина асортименту – це вироби з пшеничного сортового 

борошна, збідненого на фізіологічно функціональні інгредієнти. Виробництво 

хліба з оздоровчими властивостями ледь досягає 1,5…2,0 %.  

За даними МОЗ, середня добова потреба в білках становить 55 г, жирах – 

56 г, харчових волокнах – 24 г. До середини 19-го століття люди вживали 

приблизно 100 г харчових волокон щоденно. Більшість спеціалістів вважає за 

необхідне споживати їх не менш як 30…40 г. В Україні середньостатистичний 

споживач вживає ХБВ приблизно 13 г щоденно. Джерелом харчових волокон є 

злакові, олійні та бобові культури, овочі та фрукти.  

Сировиною, що збагачує хлібобулочні вироби білком, є в основному суха 

пшенична клейковина, яйця, сухе знежирене молоко (СЗМ), насіння білково-

олійних культур. Останні забезпечують вміст у хлібі й поліненасичених жирних 

кислот. 

Щоб обґрунтувати необхідність удосконалення асортименту 

хлібобулочних виробів, розглянемо вміст у рецептурі діючого асортименту 

сировини, що містить фізіологічно-активні речовини. 

Хліб житній і житньо-пшеничний вважається кориснішим за пшеничний. 

Проте попит на традиційний український хліб, український новий та інші 

скорочується. Їх витісняють нові заварні сорти, які смачніші, довше зберігають 

свіжість, але вміст білків і харчових волокон у них зменшується внаслідок 

додавання патоки, солоду, що збільшують вміст легкозасвоюваних вуглеводів, 

а це не є корисним з фізіологічної точки зору. 
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Аналіз 65-ти рецептур цього хліба свідчить, що суха пшенична клейковина 

є в одній рецептурі, соняшникова олія – в трьох, висівки – у двох рецептурах.  

Аналіз 182-х рецептур хліба з пшеничного борошна показав, що з них СЗМ 

міститься у 24-х, насіння льону чи соняшнику – у 8-ми, пластівці – у 14-ти 

рецептурах, олія – у 57-ми, причому, більш корисна – гірчична - тільки у 6-ти 

рецептурах.  

Із 88-ми рецептур булочних виробів СЗМ містить 10, яйця – 7, олію –                

15 рецептур; у 47-ми міститься маргарин, корисність якого для організму дуже 

сумнівна, оскільки у його виробництві використовують пальмову олію.  

Аналіз 65-ти рецептур здобних виробів свідчить, що СЗМ міститься у                

24-х рецептурах, олія соняшникова – у 6-ти, масло вершкове – у 19-ти, горіхи – 

у 8-ми рецептурах, а маргарин – у 61-й.  

 Проаналізовано також 46 рецептур виробів спеціального дієтичного 

призначення, з них 12 рецептур з цукрозамінниками: 6 із сорбітом і ксилітом,              

6 – з фруктозою та лактулозою. Більшість оздоровчих виробів виготовляється з 

харчовими волокнами – 19, дуже мало безглютенових і безбілкових, відсутні 

вироби для літніх людей – геропротекторної направленості.  

Отже, чинний асортимент хлібобулочних виробів містить недостатньо 

білків, харчових волокон, жирів з досконалим складом жирних кислот. Це 

потребує пошуку і використання нових видів сировини, що містить більше 

фізіологічно-активних речовин.  

Так, в Україні для збагачення виробів білком використовують здебільшого 

суху пшеничну клейковину. Проте, амінокислотний склад її білків гірший за 

білки борошна. Внаслідок цього зменшується амінокислотний скор хліба з 

сухою пшеничною клейковиною, погіршується його засвоювання. 

Фахівцями Америки, Японії доведено, що для збагачення виробів білком 

доцільно використовувати борошно бобових культур та ізоляти білків бобових 

культур, оскільки вони містять не менше білка, ніж сировина тваринного 

походження, а також вітаміни та мінеральні речовини у формі природних 

сполук, що легко засвоюються організмом.  
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На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів 

Національного університету харчових технологій проведено дослідження і 

розроблено рецептури виробів з доданням 10…12 % горохового, соєвого або 

рисового ізолятів. Ізоляти містять 80…90 % білкових речовин, у хлібобулочних 

виробах з ними вміст білка збільшується до 17 %.  

Для збагачення білком булочних, здобних та дієтичних виробів в 

розвинених країнах використовують білок молока – казеїн Са, а останнім часом 

– казеїн міцелярний, в якому білок зберігає природну структуру. Масова частка 

білка в казеїні – до 90 % на СР. У НУХТ розроблено рецептури на вироби з 

казеїном, а також яєчним білком.  

Як комплексний збагачувач хлібобулочних виробів широко 

використовують шроти олійних культур, що здатні збагатити вироби білком, 

харчовими волокнами, жиром з повноцінним складом жирних кислот, 

мінеральними речовинами та вітамінами. Найбільш використовуваними 

білково-олійними культурами є соя, соняшник, льон, розторопша, амарант 

тощо. В шротах білка мститься у 3-5 разів більше, ніж у пшеничному борошні, 

у 10-20 разів більше харчових волокон і жирів 

Слід відмітити, що останнім часом значна частина досліджень 

присвячується використанню у рецептурах хліба висівок, пластівців та борошна 

круп’яних культур, але кількість їх внесення у рецептуру обмежується 

негативним впливом на органолептичні показники виробів.  

Доведено, що за умови їх використання для забезпечення якості виробів 

доцільно тісто готувати опарним способом, застосовувати інтенсивне  

замішування, збільшувати вологість напівфабрикатів, вносити до рецептури 

олію.  

На цей час на ринку сировини все більше представлено очищену 

клітковину з бобового насіння, круп’яних культур і овочів, що майже не 

впливає на перебіг процесів приготування хлібобулочних виробів.  

У чинних рецептурах діабетичних виробів використовують в основному 

сорбіт і ксиліт. Проте, на ринку є цукрозамінники нового покоління, які мають 

низький глікемічний індекс, низьку калорійність, пребіотичні властивості. Це 

лактитол, ізомальт, еритритол, лактулоза.  
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У НУХТ встановлено ефективність використання лактулози у композиції з 

фруктозою, що забезпечує більш високу якість продуктів, ніж за використання 

сорбіту чи ксиліту. Лактулоза має солодкий смак і разом з тим вважається 

пребіотиком № 1 у лікуванні дисбактеріозу. Доведено доцільність збагачення 

діабетичних виробів білком та харчовими волокнами – міцелярним казеїном і 

мікронізованою клітковиною висівок гречки, а також збагачувати їх сумісно 

цитратами Са, Мg, Zn.  

У технології аглютенових виробів використовують в основному крохмалі з 

доданням борошна круп’яних культур. Розроблено рецептури безглютенових 

виробів з використанням борошна гречаного, кукурудзяного або вівсяного, 

15…30 % у композиції з кукурудзяним і картопляним крохмалем.  

На цей час проводяться дослідження щодо використання борошна сорго, 

збагачення цих виробів безглютеновим білком, шротами олійних культур, 

морквяного та гарбузового пюре. Практика використання цієї сировини за 

кордоном уже є.  

Слід також звернути увагу на факт майже відсутності в діючому 

асортименті хлібобулочних виробів рецептур виробів з геропротекторними 

властивостями для людей старших вікових груп.  

Окрему групу представляють дієтичні вироби, призначені для людей з 

певним видом захворювання, в тому числі і хворих на целіакію. Раціон 

харчування цих людей повинен складатися з продуктів, що не містять білок 

глютен. Але безглютенова дієта протягом останнього десятиріччя стала модним 

трендом і її прихильники вважають, що відмова від глютеновмісних продуктів, 

що виготовляють з зернівки пшениці, жита та ячменю, сприяє оздоровленню та 

омолодженню організму [1].  

Для виготовлення безглютенового хліба дозволяється використовувати 

рисове, кукурудзяне, гречане, пшоняне, соргове та амарантове борошно. 

Технологія цього хліба, на відміну від традиційного, з пшеничного і житнього 

борошна, передбачає лише вистоювання тістових заготовок і відсутність 

процесу бродіння тіста, тому вироби характеризуються прісним смаком і 

слабко вираженим ароматом. Одним із напрямів покращення якості 

безглютенового хліба є використання заквасок-підкислювачів.  
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В НУХТ на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів 

розроблена рецептура приготування безглютенового хліба з суміші рисового, 

кукурудзяного борошна та кукурудзяного крохмалю [2]. 

З метою підвищення споживчих властивостей безглютенового хліба 

досліджували вплив заквасок спонтанного бродіння з рисового, кукурудзяного 

та гречаного борошна на технологічний процес і якість виробів. Приготування 

закваски спонтанного бродіння складається з циклу розведення та циклу 

поновлення. Після циклу розведення, який тривав 72 години, закваску 

поновлювали для накопичення необхідної кількості і вимивання з неї дикої 

мікрофлори. Після п’ятого поновлення якість закваски стабілізується і вона 

може бути використана для приготування хліба. 

Проводили пробні випікання безглютенового хліба, тісто для якого 

замішували з додаванням кукурудзяної, гречаної та рисової заквасок 

спонтанного бродіння. З закваскою вносили 10 % борошна, передбаченого 

рецептурою. Контролем слугував зразок без додавання заквасок. 

Встановлено, що додавання заквасок з борошна круп’яних культур 

інтенсифікує кислотонакопичення в тісті, тривалість вистоювання тістових 

заготовок скорочується на 10-15 хв порівняно з контролем.  

Хліб з заквасками має еластичну м’якушку з рівномірною пористістю, 

яскраво виражений смак і аромат, більший на 6-12 % об’єм, кращий показник 

пористості, ніж контрольний зразок. Хліб без додавання закваски має прісний 

смак та більш бліду скоринку.  

Отже, на сьогодні для удосконалення асортименту хлібобулочних виробів 

на ринку є достатня кількість сировини, що містить інгредієнти, здатні сприяти 

поліпшенню здоров’я населення.  

На жаль, ці можливості мало використовуються, на нашу думку, з 

наступних причини: 

- ця сировина і продукти з нею мають вищу ціну за традиційні;  

- необхідний тісніший зв’язок виробничників з дієтологами і науковцями 

щодо її дозування та технологій виготовлення продукції з нею;  
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- засоби інформації рекламують ліки, поряд з цим відсутня інформація 

щодо продуктів харчування, що сприяють збереженню здоров’я;  

- є необхідність заохочення підприємств щодо виготовлення такої 

продукції. 

І все ж, навіть за цих умов науковці та виробничники хлібопекарської 

промисловості мають працювати в напрямі використання сировини, що сприяє 

оздоровленню нації. 

Висновки. Сьогодні в Україні та за кордоном стрімко розвиваються 

технології виробництва виробів функціонального призначення. В торгівельних 

мережах поряд з традиційними широко представлені оздоровчі хлібні вироби, 

збагачені продуктами переробки круп’яних, овочевих культур, сухофруктами, 

ядрами горіхів, насінням олійних культур тощо. Представлені результати 

досліджень доводять доцільність використання заквасок спонтанного бродіння 

з борошна круп’яних культур в технології безглютенового хліба. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТАН ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА БЕЗПЕЧНОЇ 

 СИРОВИНИ-М’ЯСА СВИНИНИ 

У статті розглянуто стан ефективності виробництва безпечної та якісної 

сировини-м’яса свинини, технологічні властивості продукту залежно від 

впливу різних чинників. Здійснено аналіз основних показників продуктивності у 

галузі свинарства. 

Ключові слова: виробництво, ефективність, імпорт, харчові продукти, 

м’ясопереробне підприємство, свинина, якість м’яса, безпечність. 

Постановка проблеми.   Пріоритетним завданням аграрної політики 

України є розвиток виробництва свинини. Однак попри вагоме значення галузі 

протягом останніх років її стан не відповідає потенційним можливостям. У 

м’ясному балансі свинина поступається птиці і займає одне з ключових значень 

у продовольчій безпеці держави. Хоча якість свинини відповідає стандартам, 

проте на більшості підприємств ефективність виробництва залишається 

низькою, а внутрішні потреби забезпечуються всього на 76%. На продовольчих 
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ринках ¼ кількості свинини - іноземного походження. М’ясо і м’ясопродукти 

імпортуються і це стало проблемою. Вирішити її можна завдяки розвитку 

високоефективного виробництва свинини спеціалізованими 

сільськогосподарськими підприємствами України, тому написання статті про 

стан ефективності виробництва безпечної сировини-м’яса свинини є 

актуальною. 

За останні роки світове виробництво м’яса всіх видів тварин та птиці 

збільшилося майже на 30% і складає понад 300 млн тонн [1]. Не дивлячись на 

те, що свинину за релігійними та іншими міркуваннями не споживають десятки 

націй і навіть окремі регіони земної кулі. Загальне виробництво м’яса 110 млн 

тонн, тобто 36,3%, в той час як м’ясо птиці — 34,5%, яловичини — 22,6%, 

баранини — 4,5% та інші види м’яса — 2,1% [2].  

При цьому ріст виробництва свинини і в подальшому буде збільшуватися 

головним чином за рахунок добре відселекційованих генотипів свиней, пошуку 

їх ефективних кросів, а також забезпечення одержаного приплоду 

оптимальними науково-обґрунтованими умовами годівлі та утримання.  

Пріоритетність масового розвитку свинарства обумовлена важливими 

біологічно-господарськими особливостями: всеїдність, багатоплідність та 

економне використання кормів. Дослідження показало, що із загальної енергії 

кормів, що споживають худоба і птиця, поживних речовин у харчові продукти 

для людини трансформується зі свининою — 20%, курятиною — 5%, 

яловичиною та бараниною — 4%.  

Завдяки кормоконверсивній можливості свиней за прогнозом                

ФАО щорічний приріст свинини до 2025 року буде складати 2,6% [3]. Галузь 

свинарства у провідних країнах світу динамічно розвивається, опановує  

інтенсивні енергоекономні технології. А збільшуючи виробничі потужності, 

враховує екологічну безпеку і підвищення продуктивності тварин. Нагадаємо, 

що зараз загальне світове поголів’я свиней вже перевищує 970 млн голів. 

На сучасному етапі розвитку тваринництва першочерговим завданням є 

збільшення виробництва м’яса, зокрема свинини. 
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Свинарство — одна з найбільш ефективних галузей тваринництва. При 

інтенсивному виробництві від однієї свиноматки за рік можна одержати 2-2,5 т 

свинини, витрачаючи виробництво 1 ц продукції 4-4,5 корм. од.  

М’ясо свиней багате на повноцінні білки, що містять усі незамінні 

амінокислоти, мінеральні речовини, вітаміни групи В. У ньому менше 

неповноцінних білків (колагену, еластину), ніж в інших видах м’яса [4]. 

Порівняно з іншими видами сільськогосподарських тварин у свиней при 

забої вищий відсоток їстівних продуктів. Якість і поживна цінність цих 

продуктів також значно вищі.  

Ефективність використання корму для свиней перевищує майже для всіх 

інших видів сільськогосподарських тварин — поступається лише бройлерам. 

Актуальним є проведення аналізу ефективності виробництва свинини у 

господарстві та вирішення питань удосконалення окремих елементів технології. 

Україна має значний природний потенціал, завдяки чому спроможна не 

тільки забезпечити власні потреби в основних продуктах харчування 

рослинного і тваринного походження, а й стати експортером високоякісної, 

конкурентноспроможної, біологічно чистої продукції. 

Однак, за остан ні роки в Україні відбувся катастрофічний занепад 

тваринництва в цілому.  

Порівнюючи баланс 2019 року з попередніми, можна сказати, що 

тенденція зростання споживання м’яса поступово набирає обертів, тоді як 

поголів’я свиней в країні скоротилося до найнижчого рівня з 2009 року (табл.1).  

Така ситуація призведе знову ж таки до збільшення імпорту м’яса та 

м’ясної продукції, що з одного боку потрібно, щоб задовольнити ринковий 

попит, і з іншого — стане додатковим викликом для вітчизняних виробників 

свинини. 
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Таблиця 1 – Виробництво м’яса 

  2018 2019 
М’ясо всього Свинина М’ясо всього Свинина

Виробництво 2324 749 2315 733
Зміна запасів на 
кінець року 

-2 0 -5 -2

Імпорт 192 83 243 98
Усього ресурсів 2508 828 2556 833
Експорт 308 16 356 17
Витрачено на 
нехарчові цілі  

10 4 10 5

Фонд споживання 2198 815 2198 818
 

Поряд із зменшенням виробництва м’яса значно знизились показники 

економічної ефективності його виробництва.  

Основні причини, що зумовили такий стан:  

- значне зменшення вирощування та реалізації на забій худоби та птиці у 

суспільному секторі, що вплинуло на обсяги переробки та виготовлення 

м’ясопродуктів;  

- відсутність стимулюючих економічних взаємовідносин між виробниками 

сировини та її переробниками;  

- зниження платоспроможності населення;  

- поглиблення загальної кризової ситуації в країні. 

Темпи скорочення поголів’я свиней в сільськогосподарських 

підприємствах, як і раніше, залишаються вищими порівняно з власними 

господарствами населення. А співвідношення між поголів’ям свиней, які 

утримуються в господарствах населення і сільгосппідприємствах, залишається 

незмінним — приблизно 70:30 (4269,4 тис. голів та 2184,5 тис. голів 

відповідно). Причому в окремих областях (Вінницька, Чернівецька, Львівська, 

Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська) чисельність поголів’я свиней в 

господарствах населення складає 85-90%. 

За таких обставин очевидно, що відновити чисельність поголів’я тварин та 

збільшити обсяги виробництва свинини в найкоротший термін можливо, якщо 

першочергово забезпечити господарства населення племінним, 

високопродуктивним ремонтним молодняком, збалансованими 

повнораціонними комбікормами та новітніми технологіями утримання та 

догляду за тваринами. 



123 

М’ясопереробні підприємства України забезпечені свининою власного 

виробництва на 52-58%. Решту складає імпортна свинина, вироблена в Бразилії, 

Польщі та Німеччині. 

Дрібні виробники свинини не можуть забезпечити відповідні умови 

утримання тварин та доставку їх до місця забою і подальшої переробки. Як 

правило, це супроводжується різного роду стресами і призводить до 

погіршення якості сировини. Якість свинини та її технологічні властивості 

можуть залежати від відстані доставки тварин на забій [5]. Інтенсивність 

забарвлення м’яса свиней та його вологоутримуюча здатність вищі, коли забій 

проводять у безпосередній близькості (не більше 25-30 км) від місця їх 

вирощування. На думку дослідників, це пов’язано з тим, що певна частка 

глікогену витрачається під час транспортування та стресового стану тварин. 

Серед чинників, що викликають вади якості свинини, розглядаються і 

генетичні. Серед значної кількості порід свиней є ті, що мають успадковану 

ексудативність, наприклад, Датські ландраси [6]. У нашій країні, в зв’язку з 

широким використанням імпортних порід для схрещування та створення нових 

генотипів, спостерігаються також випадки погіршення якості свинини [7]. 

Проведені дослідження показали, що за середніми показниками мֹ’ясо 

свиней незалежно від умов вирощування, породних відмінностей та деяких 

інших чинників задовольняє стандарти якісної сировини. Проте, встановлено 

деякі відмінності за фізико-хімічними показниками в сезонному аспекті, 

насамперед щодо рН та вологоутримуючої здатності (табл. 2). 

Таблиця 2 – Хімічний склад та енергетична цінність свинини за 

сезонами року 

Сезон року Показники хімічного складу, % Енергетична 

цінність, КДж Загальна волога Білки Жири 

Зима  75,66±0,22 21,39±0,01 1,94±0,12 435,85 

Весна 75,2±0,35 20,62±0,14 2,36±0,08 433,71 

Літо 72,4±0,19 21,14±0,18 2,5±0,11 444,30 

Осінь 75,68±0,67 21,89±0,32 1,97±0,15 440,28 
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Із наведених у таблиці 2 даних можна зробити висновок, що хімічний 

склад свинини має певну залежність від сезонних факторів. Так, м’ясо свиней, 

поданих на переробку в літні місяці, має найнижчий вміст вологи (72,3±0,18%), 

тоді як в інші пори року цей показник має практично однакове значення. 

Незалежно від умов вирощування свиней отримане від них м’ясо за 

активною реакцією рН можна умовно поділити на три групи: 

- приблизно 63% туш мали показник рН через 60 хвилин після забою у 

межах 5,25-5,61; 

- до 23,8 % туш мали показник рН від 5,7 до 6,25; 

- решта туш мали показник більше 6,3.  

У цілому простежується чітка тенденція збільшення виробництва м’яса з 

показником рН нижче 5,5 у літні місяці. У такому м’ясі відбувається 

прискорений глікогеноліз, швидке післязабійне задубіння і, як результат цього, 

втрата м’ясного соку під час охолодження та переробки. 

Висновки. Дослідження показало, що для підвищення ефективності 

виробництва потрібно збільшити виробничі потужності, враховувати 

екологічну безпеку і продуктивність тварин.  Щоб свинина відповідала 

сучасним стандартам якості, потрібно підвищувати вимоги до вирощування 

свиней, щоб вони мали міцну імунну систему. Отже, слід звернути увагу на той 

факт, що при відгодівлі свиней повноцінними раціонами на основі 

доброякісних кормів м’ясо завжди буде високоякісним, рентабельним і 

бажаним як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. 
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНЯНИХ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ 

 З ДОДАВАННЯМ СОЄВОГО БОРОШНА 

Кeкcи тa бicквiти зaймaють знaчнy чacткy в зaгaльнoмy oбcязi виpoбництвa 

кoндитepcькoї пpoдyкцiї i пpeдcтaвлeнi шиpoким acopтимeнтoм. Бiльшicть з 

ниx xapaктepизyєтьcя пpивaбливим зoвнiшнiм виглядoм, дocтaтньo виcoкoю 

eнepгeтичнoю цiннicтю, кpiм вyглeвoдiв тa жиpiв, включaють тaкoж бiлки. 

Bипycк бopoшняниx кoндитepcькиx виpoбiв opгaнiзoвaний нa кoндитepcькиx 

фaбpикax, y кoндитepcькиx цexax xлiбoпeкapнoї пpoмиcлoвocтi, пiдпpиємcтв 

pecтopaннoгo гocпoдapcтвa, y тoмy чиcлi cпoживчoї кooпepaцiї. Toмy ocнoвнa 

зaдaчa xлiбoзaвoдiв тa пeкapeнь – цe бeзпepeбiйнe виpoбництвo i cвoєчacнe 

зaбeзпeчeння вcix вepcтв нaceлeння пpoдyкцiєю, якicть якoї бyдe мaкcимaльнo 

вiдпoвiдaти yявлeнням cпoживaчiв, cyчacниx пoглядiв нyтpицioлoгiї зa 

пoкaзникaми opгaнoлeптичниx, фiзикo-xiмiчниx влacтивocтeй, xapчoвoї 

цiннocтi, фiзioлoгiчнoї дiї, бeзпeчнocтi тa цiни. 

Ключові слова: кондитерські вироби, борошно, соєве борошно, здоба, кекс. 
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Бopoшнянi кoндитepcькi виpoби пpeдcтaвляють coбoю гpyпy 

piзнoмaнiтниx, пepeвaжнo здoбниx виpoбiв з виcoким вмicтoм цyкpy, жиpy i 

яєць. Boни є yлюблeним пpoдyктoм нaceлeння, ocoбливo дiтeй, тaк як 

вiдpiзняютьcя пpиємним cмaкoм i пpивaбливим зoвнiшнiм виглядoм.  

Аcopтимeнт бopoшняниx кoндитepcькиx виpoбiв piзнoмaнiтний i вiдpiзняєтьcя 

peцeптypoю, фopмoю, oбpoбкoю i cмaкoм [2]. 

Зaлeжнo вiд нaбopy cиpoвини i ocoбливocтeй тexнoлoгiчнoгo пpoцecy 

видiляють: 

- Пeчивo;                                             

- Бicквiт; 

- Кpeкepи; 

- Гaлeти; 

- Пpяники; 

- Ticтeчкa; 

- Topти; 

- Кeкcи; 

- Pyлeти; 

- Poмoвi бaби. 

Baжливими oзнaкaми пoдiлy тaкoж є: 

- poзмip: дpiбнoштyчнi; cepeднi; вeликi; 

- yмoви peaлiзaцiї: штyчнi; вaгoвi; фacoвaнi зa oкpeмими видaми; фacoвaнi 

в нaбopax; 

- cпociб oфopмлeння: з oздoблeнням; бeз oздoблeння пoвepxнi [1]. 

Для виpoбництвa бopoшняниx кoндитepcькиx виpoбiв зacтocoвyють 

piзнoмaнiтнy виcoкoякicнy cиpoвинy: пшeничнe бopoшнo, цyкop, мeд, вepшкoвe 

мacлo тa iншi жиpи, яєчнi i мoлoчнi пpoдyкти, фpyктoвo-ягiднi зaгoтoвки i cвiжi 

фpyкти, шoкoлaд, кaвy, гopixи i мигдaль, xapчoвi киcлoти, пpянoщi i eceнцiї, 

xiмiчнi poзпyшyвaчi i дpiжджi, aгap i жeлaтин [10]. 

Кeкc (пoл. keks, poc. кeкc) — coлoдкий бopoшняний кoндитepcький виpiб з 

здoбнoгo тicтa piзнoї щiльнocтi зaлeжнo вiд peцeптypи i тexнoлoгiї 
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вигoтoвлeння. Пo cyтi він являє coбoю coлoдкий xлiб, тoбтo пиpiг, з piзними 

пoлiпшyвaчaми. Нaйпoпyляpнiшими додатками до кексу є poдзинки, гopixи, 

цyкaти. 

Bипiкaютьcя кeкcи звичaйнo y фopмax видoвжeнoгo aбo цилiндpичнoгo 

виглядy. Дeякi з ниx глaзypyютьcя пoмaдкoю, шoкoлaдoм, oздoблюютьcя 

фpyктaми, мигдaлeм тa iн. Ha якicть кeкciв cyттєвo впливaє зaмic i збивaння 

тicтa, фopмyвaння, випiкaння зa тeмпepaтypи 180-200°C i oxoлoджeння, a для 

бiльшocтi виpoбiв - oздoблeння пoвepxнi. 

Зaлeжнo вiд cпocoбy вигoтoвляння тa peцeптyp кeкcи пoдiляють нa гpyпи: 

- вигoтoвлeнi нa дpiжджax; 

- вигoтoвлeнi нa xiмiчниx poзпyшyвaчax; 

- вигoтoвлeнi бeз xiмiчниx poзпyшyвaчiв тa дpiжджiв. 

- Зa зoвнiшнiм oфopмлeнням кeкcи випycкaють: 

- нeглaзypoвaнi — нe пoкpитi глaзyp’ю; 

- глaзypoвaнi — пoвнicтю aбo чacткoвo пoкpитi глaзyp’ю. 

Зaлeжнo вiд фopми тa вмicтy нaчинки кeкcи пoдiляють нa: 

- кeкcи бeз нaчинки; 

- кeкcи з нaчинкoю; 

- кeкcи з piзними дoбaвкaми (poдзинки, мaк, гopixи, кopиця тoщo) [3]. 

Бicквiт (фp. Biscuit вiд iтaл. Biscotto - «пeчeний двiчi») - кoндитepcькe тicтo i 

кoндитepcький «xлiб», щo мaє лeгкy i пишнy cтpyктypy, зpyчний для oбpoбки. 

Для пpигoтyвaння бicквiтa бepyть бopoшнo з нeвeликим вмicтoм клeйкoвини, 

iнaкшe вiн вийдe зaтягнyтим, з пoгaним пiдйoмoм. Гoтyють бicквiт шляxoм 

збивaння, пpи якoмy в мacy ввoдитьcя вeликa кiлькicть пoвiтpя, i тicтo cильнo 

збiльшyєтьcя в oб'ємi. 

Зaлeжнo вiд cиpoвини, щo викopиcтoвyють нa зaмiшyвaння тicтa, i cпocoбiв 

пpигoтyвaння, poзpiзняють кiлькa видiв бicквiтнoгo нaпiвфaбpикaтy:   

- бicквiт ocнoвний;  

- бicквiт з нaпoвнювaчaми (з кaкao, з гopixaми, з мaкoм, з poдзинкaми); 

- бicквiт «Hoвий»; 
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- бicквiт «Бyшe» (кpyглий); 

- мacляний бicквiт [3]. 

Cиpoвинa, щo викopиcтoвyєтьcя пpи виpoбництвi кeкciв i бicквiтiв, 

пoвиннa вiдпoвiдaти вимoгaм дiючиx cтaндapтiв i тexнiчниx yмoв. 

Ocнoвнi гpyпи peцeптypниx кoмпoнeнтiв y вигoтoвлeннi кeкciв i бicквiтiв: 

- бopoшнo пшeничнe; 

- яйця кypячi (мeлaнж); 

- мacлo вepшкoвe; 

- цyкop-пicoк [5]. 

Бicквiтнe тicтo (як i кeкcи) гoтyють шляxoм збивaння яєчнo-цyкpoвoї мacи 

i нacтyпним пepeмiшyвaнням цiєї мacи з бopoшнoм.  

Пpи пpигoтyвaннi бicквiтнoгo тicтa викopиcтoвyють яйця aбo мeлaнж. 

Haйкpaщe викopиcтoвyвaти дiєтичнi чи cвiжi яйця, щo мaють виcoкy 

пiнoyтвopюючy влacтивicть. Пiнoyтвopюючa здaтнicть мeлaнжy зaлeжить вiд 

йoгo в'язкocтi — чим нижчa в'язкicть мeлaнжy, тим вищa йoгo пiнoyтвopюючa 

здaтнicть [2].  

Ha в'язкicть i пiнoyтвopeння яєць (мeлaнжy) cyттєвo впливaє тeмпepaтypa 

cиpoвини. З пiдвищeнням тeмпepaтypи мacи пiдвищyєтьcя пiнoyтвopююча       

влacтивicть яєчниx пpoдyктiв. Oптимaльнa тeмпepaтypa яєць i мeлaнжy 

пepeд збивaнням cтaнoвить 15—20°C.  

Бopoшнo пoтpiбнo викopиcтoвyвaти з cepeднiм вмicтoм (28— 34 %) 

cлaбкoї клeйкoвини. Пpи викopиcтaннi «cepeдньoгo» чи «cильнoгo» бopoшнa 

yтвopюєтьcя «зaтягнyтe» тicтo, a випeчeний з ньoгo нaпiвфaбpикaт мaтимe 

щiльнy, мaлoпopиcтy кoнcиcтeнцiю. Якщo ж y бopoшнi зaнижeнa кiлькicть 

cлaбкoї клeйкoвини, нaпiвфaбpикaт бyдe нaдтo кpиxким, щo ycклaднить йoгo 

викopиcтaння [4]. 

Дo peцeптypи бicквiтнoгo тicтa (зa виняткoм бicквiтy «Бyшe» i мacлянoгo 

бicквiтy) вxoдить кpoxмaль кapтoпляний (20 % вiд мacи бopoшнa), який знижyє 

кiлькicть клeйкoвини y бopoшнi й poбить тicтo бiльш плacтичним. Якщo для 

пpигoтyвaння тicтa викopиcтaли бopoшнo з мaлим вмicтoм cлaбкoї клeйкoвини, 

тo нeмaє пoтpeби викopиcтoвyвaти кpoxмaль, йoгo зaмiнюють нa пшeничнe 

бopoшнo.  
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Для apoмaтизaцiї бicквiтнoгo тicтa нaйкpaщe викopиcтoвyвaти вaнiльнy чи 

poмoвy eceнцiї [5]. 

B ocтaннi poки знaчнoю пoпyляpнicтю кopиcтyютьcя piзнi пpoдyкти з coї. 

Boни є вiдмiнним джepeлoм pocлиннoгo бiлкa, a в пeвниx випaдкax мoжyть 

зacтocoвyвaтиcя в якocтi aльтepнaтиви м’яcниx aбo мoлoчниx пpoдyктiв. Taк, 

тaкa нeoбxiднicть мoжe виникнyти пpи вeгeтapiaнcтвi aбo пpи нeпepeнocимocтi 

лaктoзи. Ha пoлицяx нaшиx мaгaзинiв дaвнo вжe з’явилocя coєвe бopoшнo.  

Звичaйнo, в cвiтi нeмaє чyдec, aлe coя дiйcнo yнiкaльнa. Цe пpoдyкт, щo 

пpaктичнo нe дaє нiякиx вiдxoдiв. Coєвi зepнa вiдpiзняютьcя бaгaтим, 

yнiкaльним xiмiчним cклaдoм. Бiлкiв y зepнax coї - 36-49%, щo в 14 paзiв 

бiльшe, нiж y кypячoмy м'яci; в 3,5 paзи бiльшe, нiж в ялoвичинi, y 4 paзи 

бiльшe, нiж y кypячиx яйцяx. Coєвий бiлoк дyжe бaгaтий кopиcними 

eлeмeнтaми i мicтить: дecять зaмiнниx aмiнoкиcлoт i вiciм нeзaмiнниx 

aмiнoкиcлoт [7]. 

Гoлoвнe в coї - бiлки, пpoтeїни. Coя — нaйзнaчнiший y cвiтi peзepвyap i 

джepeлo бiлкiв. Hинi ocнoвним кpитepiєм кopиcнocтi i цiннocтi бyдь-якoгo 

xapчoвoгo пpoдyктy є пpoтeїни, бiлки. І тyт coя пoзa вcякoю кoнкypeнцiєю [6]. 

Coєвe бopoшнo виpoбляють тpьox видiв: нeзнeжиpeнe (з цiлoгo нaciння), 

нaпiвзнeжиpeнe (з coєвoї мaкyxи), знeжиpeнe (з шpoтнoгo зaлишкy). 

Heзнeжиpeнe бopoшнo, oтpимaнe бeз пoпepeдньoї тeплoвoї oбpoбки нaciння, 

нaзивaють нeдeзoдopoвaним. Boнo мaє cпeцифiчний зaпax i cмaк coї. 

Дeзoдopoвaнe бopoшнo oтpимyють пpи пoмeлi oбpoблeнoгo пapoю нaciння. 

Cмaк i кoлip cлaбo coєвий. Haпiвзнeжиpeнe i знeжиpeнe бopoшнo мoжe бyти 

тiльки дeзoдopoвaним. Coєвe бopoшнo мicтить дocтaтньo бaгaтo клiткoвини, зa 

змicтoм  йoгo  дiлять нa двa  ґaтyнки — вищий i 1 –й [9]. 

Бopoшнo з шpoтy мicтить мiнiмaльнy кiлькicть жиpy (близькo 1%) i 

нaйбiльш бaгaтe бiлкoм, з coєвoї мaкyxи — жиpнicть 5-6 %. Зaзвичaй coєвe 

бopoшнo викopиcтoвyють в якocтi дoбaвoк в пшeничнe aбo житнє (10-40%). Цe 

пoяcнюєтьcя тим, щo coєвe бopoшнo мaйжe зoвciм нe мicтить кpoxмaль, як 

нacлiдoк пoвнa вiдcyтнicть клeйкoвини, щo poбить її пpидaтнoю для 
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викopиcтaння y виpoбництвi кyлiнapниx aбo xлiбoбyлoчниx виpoбax. Пpи 

дoдaвaннi 20-30% в пшeничнe бopoшнo, пoживнi влacтивocтi знaчнo 

збiльшyютьcя i пoдoвжyєтьcя тepмiн збepiгaння пpoдyктiв вигoтoвлeниx з цiєї 

мyки, нaпpиклaд xлiб збepiгaєтьcя в двa paзи дoвшe i нaбyвaє здoбний вигляд 

[8]. 

Кoлip гoтoвoгo пpoдyктy зaлeжить вiд ocoбливocтeй вигoтoвлeння, a тaкoж 

вiд copтoвoї нaлeжнocтi. Ocнoвнa вiдмiннa pиca дaнoї cиpoвини – цe її бaгaтий 

xiмiчний cклaд. Coєвe бopoшнo мicтить знaчнy кiлькicть бiлкa, тaкoж є бaгaтo 

вiтaмiнiв i мiнepaлiв. Цeй пpoдyкт є джepeлoм вiтaмiнiв гpyпи B, вiтaмiнy A i E. 

Кpiм ycьoгo iншoгo в ньoмy пpиcyтня дeякa кiлькicть кaльцiю i мaгнiю, 

фocфopy i кaлiю. 

Для пiдвищeння пoживниx влacтивocтeй кeкciв тa бicквiтiв y дaнiй poбoтi 

пpoпoнyєтьcя зaмiщaти чacтинy пшeничнoгo бopoшнa coєвим y бopoшняниx 

кoндитepcькиx виpoбax. 

Oтжe, пicля oпpaцювaння дaнoї тeми, мoжeмo зpoбити виcнoвoк, щo пpи 

пoмipнoмy cпoживaннi coєвe бopoшнo є цiнним xapчoвим пpoдyктoм. 

Пopiвнянo з iншими типaми бopoшнoмeльнoї пpoдyкцiї вiдpiзняєтьcя вeликим 

вмicтoм мiнepaльниx peчoвин i бiлкa. Bигoтoвлeння coєвoгo бopoшнa мaє дeякi 

вiдмiннocтi вiд виpoбництвa пpoдyкцiї зepнoвиx кyльтyp: кyкypyдзи, pиcy, 

житa. Цi нaciння мaють виcoкy жиpнicть, i для їx пepepoбки пoтpiбнa пoпepeдня 

пiдгoтoвкa. Пpийнятo ввaжaти, щo бopoшнo coєвe – цe пpoдyкт, oдepжyвaний з 

пpeдcтaвникa ciмeйcтвa бoбoвиx, aлe цe нe тaк. У бopoшнo, кpiм caмиx coєвиx 

poзмeлeниx бoбiв, дoдaєтьcя шpoт тa мaкyxa. Кpaїни cxiднo-aзiaтcькoгo peгioнy 

вiдpiзняютьcя нaйбiльшим cпoживaнням coї тa cтpaв з нeї.    
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БОРОШНЯНИХ  

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ БІЛКА 

У статті представлені результати дослідження використання нових 

рецептурних компонентів в технології борошняних кондитерських виробів для 

підвищення їхньої біологічної цінності. На підставі отриманих результатів 

встановлено доцільність використання обраних рецептурних компонентів при 

виробництві випечених борошняних кондитерських виробів.  
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лохина, мед, лимонна цедра, органолептичні показники, хімічний склад, 

енергетична цінність. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями.  Борошняні кондитерські вироби традиційно 

користуються значним попитом і систематично вживаються населенням 

України. Проте, вони мають підвищену калорійність і незбалансований 

хімічний склад, містять значну кількість легкозасвоюваних вуглеводів, які 

представлені крохмалем і цукрозою, та практично не мають корисних для 

здоров’я людини речовин. У зв’язку з цим важливим є вирішення питання 

збагачення їх фізіологічно функціональними харчовими інгредієнтами, що 

сприятиме зниженню ризику розвитку найпоширеніших «хвороб цивілізації» 

(серцево-судинних, онкологічних, діабету, ожиріння тощо) 
 У теперішній час поряд із забезпеченням високої якості кондитерських 

виробів необхідно поновлювати їх асортимент. Це завдання можна вирішити, 

удосконалюючи існуючі і створюючи нові технології приготування продуктів. 

Одним із таких напрямів є використання наповнювачів з рослинної сировини, 

що характеризується лікувальними й антиоксидантними властивостями, і є 

джерелом вітамінів, органічних кислот, пектинових речовин, вуглеводів. Таким 

чином, актуальним є удосконалення існуючих і створення технологій 

інноваційних борошняних продуктів з використанням нових видів сировини 

оздоровчого призначення. 

Формулювання цілей статті. Основними цілями статті є виклад результатів 

дослідження використання нових рецептурних компонентів в технології 

борошняних кондитерських виробів для підвищення їхньої біологічної цінності, 

обгрунтування отриманих результатів, встановленння доцільності 

використання обраних рецептурних компонентів (вівсяне борошно, лохина, 

мед, цедра лимона) при виробництві випечених борошняних кондитерських 

виробів.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями удосконалення 

технології борошняних кондитерських виробів з підвищеним вмістом білка у 

різний час займалися вчені Дорохович А.М., Калакура М.М., Сирохман І.В., 

Корячкіна С.Я., Дробот В.І., Лисюк Г.М., Пересічний М.І. та ін. У своїх 

експериментах вчені у значній мірі застосовували нетрадиційні види борошна, 

ягоди, цитрусові фрукти та мед. Були проведені також дослідження із 

використанням вівсяного борошна та ягід лохини для збагачення мафінів 

біологічно активними речовинами та підвищення їхньої  харчової цінності. 

Проблемою створення та удосконалення нових технологій для 

виробництва  борошняних кондитерських виробів збагачених білками, 

вітамінами, макро-  та мікронутрієнтами займалися такі вітчизняні вчені, як 

К.Г. Іоргачова, М.Ф. Кравченко,  Ф.В. Перцевий, Дуткін  М.С та Спірічів  В.Г. 

У ряді їх робіт запропоновано використовувати у технологіях виробництва 

мафінів різноманітну рослинну сировину – пшеничні висівки та зародки, 

вівсяне борошно та вівсяні зародки, продукти переробки  дикорослих  плодів та 

ягід. 

Виклад основних результатів дослідження. Основним чинником, що 

визначає стан здоров’я населення, є спосіб життя, в якому структура і режим 

харчування – головні складові. Більше половини добової калорійності раціону 

повинні складати хліб, зернові, макаронні вироби, рис і картопля, адже ці 

продукти містять невелику кількість жирів, багаті на білки, харчові волокна, 

макроелементи калію, кальцію, магнію та вітаміни групи В [2, с. 55- 57]. 

Асортимент борошняних кондитерських виробів постійно розширюється, попит 

на них зростає, тому актуальним є використання нових рецептурних 

компонентів для створення продуктів оздоровчого призначення на їх основі. На 

сьогодні існує необхідність у збільшенні обсягів виробництва вітчизняних 

продуктів харчування з високою харчовою і біологічної цінністю. 

Пріоритетним напрямом діяльності харчової промисловості повинна стати 

розробка нових технологій і виробництво продуктів харчування з 

використанням вітчизняної природної сировини [1, с. 106-111]. 
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Як об’єкт дослідження обрано різновид борошняного кондитерського 

виробу – мафін. Контрольним зразком, з яким проводили порівняння, було 

обрано сметанний мафін, виготовлений відповідно до традиційної рецептури. З 

метою зміни харчової цінності борошняних кондитерських виробів було 

змінено рецептуру та внесено нові інгредієнти: вівсяне борошно, лохину, мед і 

цедру лимона як джерело вітамінів, мінералів, клітковини, білкових речовин, 

повільно засвоюваних вуглеводів. Рецептурний склад борошняних 

кондитерських виробів (контрольного та дослідного зразків) наведено в табл.1 

Таблиця 1 –  Рецептурний склад борошняних кондитерських виробів 

 Масова частка компонента в рецептурі, % 
Сировина  Контрольний зразок 

(сметанний мафін) 
Дослідний зразок (вівсяний 

мафін з лохиною) 
Борошно пшеничне 

цільнозернове 
24,30 11,00 

Борошно вівсяне - 20,42 
Цукор 26,00 5,83 
Мед - 5,00 

Соняшникова олія 5,90 12,46 
Яйця 7,80 9,75 

Сметана 34,70 13,57 
Лохина - 19,50 

Цедра лимона - 0,57 
Розпушувач 1,30 0,87 

Ванільний цукор - 0,54 
Сіль - 0,54 
Разом 100 100 

 

Відомо, що борошно найбільш суттєво впливає на властивість тіста і якість 

виробів. Для виробництва нового борошняного кондитерського виробу 

використовували вівсяне борошно. Вівсяне борошно має високу харчову 

цінність. Воно містить 10...19% білка, клітковину, жири і вуглеводи, вітаміни, 

мінеральні речовини. Також харчова цінність вівсяного борошна висока 

завдяки тому, що до його складу входять органічні кислоти. Загальна кількість 

золи в ньому 1,8% [3, с. 7-8].  

У ягодах лохини міститься повний комплекс корисних речовин: незамінні 

кислоти, мікро- і макроелементи, вітаміни, ефірні олії, флавоноїди, спирти і 

дубильні речовини, антиоксиданти. Цедра лимона є джерелом кальцію, калію, 
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поліофенолів, біофлавоноїдів (вітамін Р), вітаміну С, пектину, антиоксидантів, 

сальвестролу, лімонелу. Мед є натуральним підсолоджувачем, це здоровий 

замінник цукру. Мед у своєму складі містить фруктозу і глюкозу, а також цілий 

ряд корисних мінералів: магній, залізо, калій, кальцій, натрій, хлор та сірку. 

Поряд з цим, мед ще багатий і вітамінами В1, В2, В3, В5, В6 і С [5, с. 358].  

Завдяки новим компонентам у готовому виробі була покращена не тільки 

харчова цінність, а й забезпечо лікувально-оздоровчі властивості. 

Органолептичний аналіз продукції проводився профільним методом з 

використанням п’ятибальної шкали. В ході дослідження органолептичних 

показників готових виробів на прикладі стандартного зразка та нового продукту 

порівнювались такі показники, як форма, поверхня, колір, вид у розломі, смак і 

запах.  

За органолептичними показниками дослідний зразок (вівсяний мафін з 

лохиною) має більш високі оцінки. Отже, вдосконалена рецептура мафінів 

сприяє кращим органолептичним якостям готового виробу. 

Лохина містить значну кількість пектинових речовин з високою 

желюючою здатністю, які, взаємодіючи з різними функціональними групами 

білків і крохмалю борошна, утворють термостійкі білково-полісахаридні 

комплекси, що володіють підвищеною гідрофільної здатністю. Це призводить 

до підвищення частки міцно зв’язаної вологи в кондитерських виробах. У 

результаті волога меншою мірою втрачається в процесі випічки і зберігання, що 

сприяє підвищенню виходу виробу, зменшення усушки, уповільнення 

черствіння. 

Розрахунок харчової цінності та мінерального складу проведено шляхом 

розрахунку білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин 

компонентів, що входять до складу продукту [4, с. 228]. Характеристику 

харчової цінності контрольного та розробленого зразків вівсяного мафіна 

наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2 – Характеристика харчової цінності борошняних 

кондитерських виробів на 100 г. продукту 

Назва виробу Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Енергетична 
цінність, ккал. 

Контрольний зразок 4,24 26,06 29,34 372,31 
Вівсяний мафін 4,93 15,42 32,41 287,27 

 

Аналізуючи наведені дані, можна зазначити, що калорійність вівсяного 

мафіна знизилась на 23% за рахунок заміни жирів тваринного походження на 

рослинні – соняшникову олію. Також спостерігається збільшення кількості 

вуглеводів на 3,07 г, причому додані в страву вуглеводи є повільно 

засвоюваними, містять багато пектинових речовин, клітковини, целюлози, що 

позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.  

З метою аналізу вітамінно-мінерального складу мафінів було проведено 

розрахунок цих компонентів у контрольному (сметанний мафін) та дослідному 

(вівсяний мафін) зразках. 

Порівняння вмісту мінералів і вітамінів показало, що вміст магнію 

збільшився в 4,8 раза, заліза – в 4 рази, вітаміну Е у вівсяному мафіні – більш 

ніж у два рази, кількість вітаміну В1 збільшилась в 2,5 раза, більш ніж удвічі 

збільшився вміст вітаміну РР, вміст вітаміну С, який у традиційній рецептурі 

був майже відсутній, збільшився в 36 разів за рахунок введення фруктово-

ягідної сировини. 

Висновки. Експериментальні дослідження підтверджують доцільність 

використання нових рецептурних компонентів (вівсяне борошно, лохина, мед, 

цедра лимона) при виробництві борошняних кондитерських виробів. 

Використання запропонованих інгредієнтів дає змогу створити продукт 

підвищеної харчової цінності з одночасним зниженням енергетичної цінності. 

Також удосконалена технологія дозволить розширити асортимент 

кондитерських виробів на споживчому ринку та дасть можливість 

використовувати його людям хворим на цукровий діабет та хворих на 

ожиріння. 
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для безглютенового хліба. 

Ключові слова: алергени, борошно, закваска, технологічний процес,  

хлібобулочні вироби, глютен. 



138 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями.  Згідно із прогнозами провідних фахівців світу в 

галузі харчування та медицини, найближчими десятиріччями частка продуктів 

спеціального призначення в розвинених країнах складатиме до 30% загального 

продуктового ринку [1]. Серед харчових продуктів для спеціального дієтичного 

споживання особливе місце посідає продукція, яка розробляється для категорії 

людей із захворюваннями, за яких має місце непереносимість певних 

компонентів їжі (цукровий діабет, целіакія, фенілкетонурія тощо). Асортимент 

продуктів харчування для осіб, які страждають на генетично зумовлені й 

алергічні захворювання, в нашій країні недостатньо широкий і становить 

близько 2%. Це говорить про те, що питання розробки технологій продуктів 

спеціального призначення, в тому числі для харчування людей, хворих на 

целіакію, в Україні стоїть досить гостро і є актуальним. 

 Формулювання цілей статті. Мета статті – дослідження впливу заквасок 

спонтанного бродіння з рисового, кукурудзяного та гречаного борошна на 

технологічний процес і якість виробів, вуглеводно-амілазного комплексу 

рисового борошна як сировини для безглютенового хліба, шляхів підвищення 

споживчих властивостей безглютенового хліба.  

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Проведений аналіз 

науково-технічної літератури показав, що актуальним напрямком у технології 

виробництва хлібобулочних виробів для хворих на целіакію є застосування 

методів, які дозволяють модифікувати властивості основних хімічних 

компонентів безглютенового борошна. На даний час активно розвиваються 

дослідження в галузі покращення якості хліба при використанні борошна з 

низькими хлібопекарськими властивостями за допомогою ферментів 

амілолітичної дії, які гідролізують крохмаль, внаслідок чого підвищується вміст 

зброджуваних цукрів у тісті.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Перед харчовою промисловістю 

стоїть завдання випуску не тільки високоякісних продуктів для здорових 

людей, але і спеціальних дієтичних продуктів для харчування людей з різними 
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патологіями. Існує цілий ряд захворювань, які вимагають дієтичного 

харчування з пониженим вмістом білка, або виключення окремих видів 

білоквмісних продуктів. Це, перш за все, спадкові захворювання через 

порушення обміну амінокислот, такі як фенілкетонурія, валінемія, гістидинемія 

та ін. Сьогодні в Україні існує ряд проблем щодо створення і впровадження 

спеціальних низькобілкових продуктів, таких як хлібобулочні, кондитерські 

вироби, харчові концентрати. Так, наприклад, це стосується термінології. В 

Україні продукцію із зниженим вмістом білка в дієтотерапії часто називають 

«безбілковою». Фахівці в галузі харчових технологій вважають це не зовсім 

коректним, оскільки така продукція так чи інакше містить від 0,3 до 2,2% білка. 

У закордонній практиці прийнятий термін «Low Protein» − «низькобілкові», хоч 

термін «Non Protein» – «безбілкові» також зустрічається. За кордоном для 

позначення цієї категорії харчових продуктів прийняті спеціальні позначки, які 

наносяться на упаковку (рис. 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Спеціальні позначки для нанесення на упаковку дієтичних 

продуктів 

 

На жаль, в Україні на сьогодні не вирішені правові питання використання 

цих позначок на пакуванні вітчизняних спеціальних продуктів. Особливо 

гостро постає питання створення і випуску безбілкових виробів для хворих на 

фенілкетонурію. Одним із напрямів покращення якості безглютенового хліба є 

використання заквасок-підкислювачів. З метою підвищення споживчих 

властивостей безглютенового хліба досліджували вплив заквасок спонтанного 

бродіння з рисового, кукурудзяного та гречаного борошна на технологічний 
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процес і якість виробів. Приготування закваски спонтанного бродіння 

складається з циклу розведення та циклу поновлення. Після циклу розведення, 

який тривав 72 години, закваску поновлювали для накопичення необхідної 

кількості і вимивання з неї дикої мікрофлори. Після п’ятого поновлення якість 

закваски стабілізується і вона може бути використана для приготування хліба. 

Показники якості заквасок після п’ятого поновлення наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники якості заквасок 

Закваска Показник 
Масова частка 
вологи, W, % 

Кислотність, К, град Активність МКБ, хв 

Кукурудзяна 59,0 10,5 118 
Гречана 59,2 18,2 92 
Рисова 60,2 12,5 70 

 

Як свідчать дані таблиці 1, кукурудзяна закваска характеризується 

найнижчою активністю, що корелює з накопиченою кислотністю, а саме 10,5 

град. Проводили пробні випікання безглютенового хліба за рецептурою [2], 

тісто для якого замішували з додаванням кукурудзяної, гречаної та рисової 

заквасок спонтанного бродіння. З закваскою вносили 10 % борошна, 

передбаченого рецептурою. Контролем слугував зразок без додавання заквасок. 

Показники технологічного процесу та якості випечених виробів наведені в табл. 

2. 

Таблиця 2 – Показники якості безглютенового хліба з додаванням 

заквасок спонтанного бродіння 

Показники Контроль без закваски З додаванням закваски 
Кукурудзяної Гречаної Рисової 

Тісто 
Масова частка вологи тіста, % 52,5 52,6 52,8 53,2 
Кислотність, 
град 

початкова 1,8 2,0 2,3 2,2 
кінцева 2,1 3,0 3,2 3,1 

Тривалість вистоювання, хв 60 45 50 40 
Хліб 

Питомий об’єм хліба, см3/100г 340 360 380 370 
Пористість хліба, % 53 58 62 61 
Вологість хліба, % 52,2 52,2 52,5 52,8 
Кислотнгість хліба, град. 1,8 2,6 2,9 2,7 
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Встановлено, що додавання заквасок з борошна круп’яних культур 

інтенсифікує кислотонакопичення в тісті, тривалість вистоювання тістових 

заготовок скорочується на 10 - 15хв порівняно з контролем. Хліб з заквасками 

має еластичну м’якушку з рівномірною пористістю, яскраво виражений смак і 

аромат, більший на 6-12 % об’єм, кращий показник пористості, ніж 

контрольний зразок. Хліб без додавання закваски має прісний смак та більш 

бліду скоринку. Отже, представлені результати досліджень доводять 

доцільність використання заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних 

культур в технології безглютенового хліба. 

Важливим є дослідження вуглеводно-амілазного комплексу рисового 

борошна як сировини для безглютенового хліба. Одним з найпоширеніших 

злаків у світі поряд із пшеницею є рис. Рисові продукти, маючи високу 

поживну цінність, використовуються для приготування каш, кондитерських, 

молочних  виробів. Продукти переробки рису не містять проламінову фракцію 

глютену, яка може викликати алергію з порушенням травлення (целіакію), тому 

вони використовуються в безглютеновому харчуванні людей всіх вікових 

категорій [1,2]. Рисове борошно є джерелом рослинного білка, повноцінного за 

амінокислотним складом, містить натрій, калій, фосфор, магній, вітаміни В1, 

В2 і РР [3]. Вуглеводи злакових культур, в тому числі рису, представлені 

головним чином полісахаридами, серед яких значну частину складає крохмаль. 

Його вміст в рисовому борошні коливається в межах 70…80%. Крохмаль рису 

являє собою складні крохмальні зерна, що характеризуються незначними 

розмірами гранул від 5 до 6 мкм, тоді як пшениці – 25…35 мкм [4]. Кількість 

моно- та дисахаридів в рисовому борошні складає 0,6…0,7%, що на 

56,2…62,5% менше порівняно з борошном пшеничним вищого сорту. 

Успішність перебігу процесу бродіння в тісті значною мірою залежать від 

кількості в ньому цукрів, які є живленням для дріжджових клітин [5]. Із 

застосуванням рисового, гречаного та кукурудзяного борошна було розроблено 

технології бісквітів. У разі застосування рисового борошна необхідність в 

істотному коригуванні рецептурних композицій була відсутня. При 
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використанні кукурудзяного та гречаного борошна встановлено, що для 

покращення структурних характеристик доцільно застосовувати кукурудзяний 

крохмаль – для бісквіта на гречаному борошні та інулін BENEOTM ST – для 

бісквіта на кукурудзяному борошні [7, 11]. З метою зменшення вмісту цукру 

запатентовано рецептуру бісквіту безглютенового із використанням лактитолу, 

який є цукрозамінником [12]. 

Під час розробки науковцями кексів встановлено, що проста заміна 

пшеничного борошна на рисове не дає можливості отримати виріб із 

необхідними структурними характеристиками. Було проведено низку 

досліджень, у результаті яких встановлено, що зменшення кількості рисового 

борошна на 10% є достатнім для покращення структури кексу. При цьому виріб 

має розвинену пористість і високий питомий об’єм [7, 11]. 

Досліджено можливість використання в технології безглютенового 

масляного кексу білкового та білково-кальцієвого концентратів з білого та 

коричневого рису. Спосіб виділення рисових білкових концентратів включає 

обробляння борошна амілазою та ксиланазою (ферментний препарат «Фунгаміл 

Супер АХ» фірми Novozymes, Данія) з наступним екстрагуванням білків 

розчиненою соляною кислотою в присутності цитрату кальцію. Крім того, 

проводилася додаткова модифікація отриманого концентрату білка методом 

обмеженого протеолізу ферментним препаратом Protamex. Отримані рисові 

концентрати характеризувалися високою піноутворюючою здатністю та 

стабільністю піни, що дозволило використовувати їх у кількості 50% до маси 

яєчного меланжу в технології масляного кексу для підвищення його біологічної 

цінності та структурно-механічних показників якості [13].  

Мафіни в Україні є порівняно новим видом борошняних кондитерських 

виробів, які, на відміну від кексів, мають більш ніжну та легку структуру 

м’якуша, розвинуту пористість, приємний смак і аромат. Вченими розроблено 

технологію мафінів для хворих на целіакію на основі рисового та гречаного 

борошна. Для забезпечення необхідних структурно-механічних властивостей 

використовували камеді дерева тара та камеді рожкового дерева [14]. 
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Для розширення асортименту безглютенових борошняних кондитерських 

виробів науковцями запропоновано технологію вафельних листів із 

використанням борошна з гречки, кукурудзи та рису. За структурними 

характеристиками вафельне тісто належить до рідкоподібних кондитерських 

мас і характеризується слабоструктурованою в’язкоподібною консистенцією. 

Для досягнення потрібної структури маси доцільно збільшувати вологість тіста 

при застосуванні гречаного і, навпаки, дещо зменшувати при застосуванні 

рисового та кукурудзяного борошна, що пояснюється різними значеннями 

водопоглинальної здатності сировини. При цьому для забезпечення стійкості 

тіста до розшарування доцільно використовувати комбінації з різних видів 

борошна [15]. 

Класичні рецептури безглютенового хліба ґрунтуються в основному на 

використанні рисового, кукурудзяного та гречаного борошна, хімічний склад 

якого характеризується підвищеним вмістом крохмалю та має незначну 

кількість харчових волокон, незамінних амінокислот, вітамінів, мікро- та 

макроелементів, що знижує харчову цінність готових виробів. З метою 

покращення збалансованості хімічного складу хліба для хворих на целіакію та 

підвищення його біологічної та харчової цінності постає необхідність у 

розробці технології хліба не лише спеціального, а й оздоровчого призначення, 

чого можна досягти шляхом використання нетрадиційної для хлібопечення 

сировини. Тому в цілях збагачення безклейковинного хліба макро- та 

мікронутрієнтами актуальним є використання в його технології тваринних 

білків (казеїн, яєчний альбумін), шротів, рослинних олій холодного 

віджимання, нетрадиційних видів борошна (конопляне, амарантове, лляне, 

нутове тощо). 

Найбільш поширеними видами безглютенового борошна є рисове, 

кукурудзяне та гречане, що містять 80-90% крохмалю. Тому застосування 

амілаз із метою гідролізу крохмалю в технології хліба з використанням цих 

видів борошна сприятиме накопиченню в напівфабрикатах таких продуктів, як 

декстрини, мальтоза, глюкоза, які є чудовим поживним середовищем для 
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дріжджів. Останні активно зброджують легкодоступні мальтозу і глюкозу, 

активізуючи газоутворення та кислотонакопичення в тісті, що є передумовою 

отримання безглютенового хліба з покращеними структурно-механічними 

показниками. 

Висновки. Таким чином, із метою розширення асортименту хліба 

спеціального призначення на основі вже існуючого досвіду вітчизняних і 

закордонних учених необхідно продовжити дослідження, спрямовані на 

використання нетрадиційної сировини як джерела корисних макро- та 

мікронутрієнтів, а також застосування ферментів, поверхнево-активних 

речовин та ін., оскільки безглютенове борошно характеризується низькими 

хлібопекарськими властивостями у зв’язку з відсутністю білкового каркасу. 
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 У статті розглянуто роботу комплексного закладу ресторанного 
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У сучасному світі ресторанне господарство охоплює різноманітні верстви 

населення та виконує дуже важливу соціальну функцію. Комплексний заклад 

ресторанного господарства – це об’єднання кількох закладів різних типів у 

одній будівлі. Основною функцією сучасного закладу ресторанного 

господарства має бути його локальність за характером діяльності, 

спрямованість на регіональний ринок та на задоволення індивідуальних потреб 

споживача.  

Ресторани відіграють досить важливу роль в житті людини. Крім 

задоволення фізіологічних потреб у харчуванні, похід в ресторан виконує 

важливу соціальну функцію. Людині потрібно не тільки наїстися, але й 

поспілкуватися. Ресторани — це одне з небагатьох місць, де працюють всі 
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органи чуття, які генерують загальне почуття задоволення. Смакові, зорові, 

слухові, тактильні та нюхові відчуття об'єднуються в оцінці страв, 

обслуговування і атмосфери ресторану. 

Успішна робота ресторану залежить від декількох факторів. Як і будь-яка 

складна система, ресторан починається з задуму його засновників та 

закінчується контролем функціонування закладу. Головну роль в цьому 

виконує практична філософія його власника та директора,  її розкриває підхід 

до ведення бізнесу, який визначає етичні та моральні цінності, що реалізуються 

в процесі функціонування підприємства. 

Кондитерський цех займає важливе місце на підприємствах громадського 

харчування. Як правило, він працює самостійно, незалежно від гарячого цеху. У 

ресторанах організовуються кондитерські цехи з невеликою потужністю: від 3 

тис. до 10 тис. виробів у день. В основному кондитерські цехи працюють 

самостійно, тому вони самі вивчають попит покупців; самостійно 

організовують збут своєї продукції, уклавши договори з іншими закладами 

громадського харчування. 

Кондитерські борошняні вироби є невід’ємною частиною національної 

кухні народів усіх країн. Вони вважаються ласощами і призначені для того, щоб 

своїм смаком, ароматом, виглядом дарувати радість людям у свята та в будні, 

тож мають велике значення в харчуванні людини. 

Кондитерські борошняні вироби повинні відповідати ГОСТам, 

виготовлятися з якісної сировини із застосуванням технологічних процесів, що 

забезпечують випуск високоякісних продукцій, адже кондитерські вироби 

входять в раціон харчування і певною мірою впливають на здоров'я людини. 

Особливе значення мають вироби, призначені для дитячого і дієтичного 

харчування. 

Одним з основних завдань, що стоїть перед підприємствами харчової 

промисловості в даний час, є цілеспрямоване створення цивілізованого ринку 

продуктів лікувально - дієтичного, профілактичного і дитячого призначення, 

що відповідають потребам конкретних груп населення: 
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- дітей різних вікових груп; 

- людей з різними   захворюваннями (діабет та ін); 

- людей, що зазнають різні фізичні навантаження. 

       Підприємства виробляють вироби з пониженим вмістом сахарози, 

реалізовані технології виробництва вітамінізованого печива і групи виробів з 

бета - каротином, виробляють шоколад з додаванням природного 

антиоксиданту. 

Основною складовою ресторанного господарства – є підприємства, що 

характеризуються єдністю форм організації виробництва і обслуговування 

споживачів. Однією з перших господарчих галузей України, ресторанне 

господарство перейшло на ринкові відносини. Підприємство ресторанного 

господарства призначене для виробництва кулінарної продукції, борошняних 

кондитерських і булочних виробів, їх реалізації та організації споживання. 

Заклади ресторанного господарства мають ряд своїх особливостей. Більшість 

підприємств інших галузей обмежуються виконанням однієї або двох функцій, 

наприклад, підприємства торгівлі реалізують продукцію, підприємства харчової 

промисловості здійснюють функцію виробництва продукції, а, ось, 

підприємства ресторанного господарства виконують три взаємопов’язані між 

собою, функції: 

- виробництво кулінарної продукції 

- реалізацію кулінарної продукції 

- організацію її споживання 

Продукція, яка виготовляється закладами ресторанного господарства, має 

обмежені терміни реалізації. Асортимент продукції, що виготовляють 

підприємства ресторанного господарства, дуже різноманітний, для його 

приготування використовують різні види сировини. Різноманітність продукції, 

яка випускається підприємством, дозволяє якнайкраще задовольнити попит 

споживачів, але ускладнює організацію виробництва: багато різновидів 

сировини, потребують певних умов зберігання, різних приміщень для 

механічної та кулінарної обробки. Різноманітність виробів закладу залежить від 
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характеру попиту та особливостей обслуговуваного контингенту, його вікового, 

професійного, національного складу, умов праці, навчання та багатьох інших 

чинників. Попит на продукцію закладу значно змінюється за порами року, 

днями тижня та навіть протягом доби. Наприклад, в літній період користуються 

попитом страви з овочів, холодні супи та прохолодні напої. З точки зору 

маркетингу заклад повинен організувати і вивчати ринок збуту, від цього 

залежатиме асортимент продукції, яка випускається та способи обслуговування. 

Вище зазначені особливості роботи підприємств ресторанного господарства 

враховуються при раціональному розміщені підприємства, виборі його типу, 

визначенні режиму роботи та при складі меню. 

Особливе місце в системі ресторанного господарства займає кондитерський 

цех. При розміщенні приміщень кондитерського цеху необхідно попередити 

можливість зустрічних потоків при технологічному прогресі. Операції, що 

виконуються у кондитерському цеху: просіювання борошна і приготування 

тіста, формування, випікання, оформлення виробів після випікання, 

приготування різних помадок, сиропів, кремів, збивання білків. Обладнання для 

кондитерського цеху підбирають залежно від продуктивності цеху. 

Кондитери мають усвідомлювати власну відповідальність за виконану 

роботу. Начальник цеху та бригадири, особливо слідкують за раціональною 

організацією роботи в цеху, яка має здійснюватися відповідно до планового 

завдання з випуску продукції. Обладнання кондитерського цеху-електричні 

пекарські шафи призначені для випікання хлібобулочних і кондитерських 

виробів.  

Шафа пекарська двохсекційна ШПЕ – 2 призначена для таких термічних 

маніпуляцій, як розстійка борошняних виробів, випічка кондитерських і 

булочних виробів,  а також для інших видів теплової обробки  їжі – запікання, 

смаження, розморожування, сушки. Електричну пекарську шафу встановлюють 

на професійних кухнях підприємств громадського харчування, в пекарнях, 

кондитерських цехах. Підприємства громадського харчування оснащуються 

промисловим устаткуванням для приготування різноманітних страв і 
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кондитерських виробів. Продуктивність, економічність і надійність 

устаткування в остаточному підсумку підвищує ефективність і рентабельність 

усього виробництва. Правильне розміщення устаткування, підготовка робочих 

місць, оснащення їх необхідним інвентарем, посудом і транспортними 

засобами, безперебійне постачання в продовж зміни сировиною, паливом, 

електроенергією - важливі фактори економічного використання робочого часу, 

забезпечення раціональної організації праці і механізації трудомістких 

процесів. 

Безпека виготовлених виробів залежить від санітарного стану устаткування, 

інвентарю, тари, їх санітарної обробки. При роботі устаткування повинна 

виключатися можливість попадання в продукцію сторонніх предметів. З цією 

метою апаратура забезпечується сітками, магнітними пристроями. До початку 

зміни машини, апарати, інвентар перевіряються на чистоту, яка досягається 

ретельним очищенням, миттям і дезинфекцією. 

Харчова цінність і безпека виробів визначаються перш за все якістю 

сировини, що поступає на виробництво, умовами її зберігання і підготовки до 

виробництва. 

Безпека кондитерських виробів значною мірою також залежить від здоров'я 

тих людей, що працюють на підприємстві. Тому під час вступу на роботу на 

харчове підприємство працівники зобов'язані проходити медичне обстеження. 

Всі працівники підприємств повинні мати медичну книжку, до якої вносять 

результати медичного огляду. Медичний огляд проводиться в терміни, 

встановлені санітарним наглядом. 

Висновок. Підсумовуючи вищенаведений матеріал можемо зазначити, що 

послуги закладів ресторанного господарства є важливим елементом 

обслуговування населення, поза межами їх домівок. Ресторанне господарство – 

це сфера людської діяльності, що стрімко розвивається у наш час. Це один із 

найбільш розповсюджених видів малого бізнесу. В наш час відкриваються нові 

заклади ресторанного господарства, які оснащені новою технікою, обладнанням 

та орієнтовані на задоволення потреб у якісному та здоровому харчуванні 

людей. 
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Звичайно, що для успішного функціонування ресторанного закладу 

особливо важливе значення мають: якість страв, меню, рівень обслуговування, 

ціна, атмосфера, менеджмент, але найдорожчим за все є місцеположення. 
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На сьогоднішній день, у ресторанному бізнесі, успішно функціонують 

заклади, які змогли задовольнити бажання споживачів якнайкращим чином, 
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разом з тим, вони безупинно удосконалюють свій ресоранний продукт для 

підтримання його високого рівня відповідно до зростаючих вимог споживачів. 

Висока частина успіху функціонування ресторану закладається ще на стадії 

його проектування. Ресторан - це заклад харчування, що надає гостям великий 

асортимент страв, напоїв, кондитерських виробів - фірмових і складного 

приготування. Високий рівень обслуговування в ресторанах забезпечується 

саме кваліфікованими кухарями, офіціантами, метрдотелями і поєднується з 

організацією відпочинку та розваг. 

Кондитерський цех по випічці борошняних кондитерських  та булочних  

виробів, тістечок і тортів організовують на великих і середніх ресторанах. Вони 

також постачають свою продукцію в мережу дрібних підприємств. 

Кондитерський цех входить до складу заготівельних підприємств. Для 

нормального технологічного процесу в кондитерському цеху мають бути 

відділенння: замісу тіста, тістороздільне, випікання, обробки приготовлених 

виробів, готування крему, фаршів, комора добового запасу продуктів, тари, 

мийні ( для тари, яєць, посуду). Робочі місця кондитерів організовують згідно з 

технологічним процесом приготування борошняних кондитерських виробів. 

Технологічний процес складається з таких етапів: збереження та підготовки 

сировини, готування і замісу тіста, фомування виробів, приготування 

оздоблювальних напівфабрикатів, начинки, випічки, обробки та 

короткотривалого збереження готових виробів. 

Саме правильне розміщення устаткування, кваліфікована підготовка 

робочих місць, оснащення їх необхідним інвентарем, посудом та 

транспортними засобами, безперебійне постачання впродовж усієї зміни 

сировиною, електроенергією - важливими факторами економічного 

використання робочого часу, забезпечення якісної та раціональної організації 

праці та механізації трудомістких процесів. 

В коморі добового запасу продуктів встановлюють стелажі, підтоварники, 

обладнують холодильну камеру. При розважуванні продуктів використовують 

ваги (з межами виміру маси від 2 до 150 кг) та мірний посуд. Тут також роблять 
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підготовку сировини до виробництва. Приміщення, що призначені для замісу 

тіста, обладнують машинами для замісу тіста з діжами різної місткості. Робоче 

місце для формуння виробів обладнують столами та настінними стелажами. 

Відділення для випікання оснащують кондитерськими печами та шафами з 

газовим або електричним обігрівом. 

Підприємства громадського харчування обладнують промисловим 

устаткуванням - для приготування різних страв та кондитерських виробів. 

Економічність, надійність та продуктивність устаткування, врешті-решт, 

підвищує ефективність і рентабульність всього виробництва. 

На думку багатьох експертів, в нинішніх умовах високої конкуренції на 

ринку, найкращий спосіб стати більш успішним - це розробити та виготовляти 

високоякісну інноваційну продукцію. Виробникам при розробці інноваційних 

продуктів слід врахувати безліч різних чинників, так як потреби людей 

залежать від того, який життєвий етап вони проживають, від їх оточення та 

культури, і, відповідно, від того, які продукти харчування їм доступні в даний 

час. 

До основних напрямів інноваційногго розвитку підприємств 

кондитерського виобництва належать: 

комплесна механізація та автоматизація кондитерського виробництва; 

хімізація кондитерського виробництва; 

електрифікація кондитерського виробництва; 

 електронізація кондитерського виробництва; 

впровадження нових продуктів у виробництво; 

 розвиток здорового харчування; 

освоєння нових технологій кондитерського виробництва. 

Автоматизація та комплексна механізація кондитерського виробництва 

передбачає широке впровадження взаємозалежних та взаємопов'язаних машин, 

приладів, апаратів, обладнання на всіх етапах кондитерського виробництва, 

операціях та видах робіт. Вона сприяє інтенсифікації кондитерського 

виробництва, зростанню продуктивності праці разом з тим скороченню частини 
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ручної праці у виробництві, поліпшенню та полегшенню умов праці, 

зменшенню трудомісткості продукції. Отже, механізація витісняє ручну працю 

та замінює її машинами в основних та допоміжним операціях.  

Хімізація кондитерського виробництва веде до вдосконалення виробничих 

процесів шляхом впровадження хімічних технологій, сировини, виробів з 

метою отримання нових видів продукції та підвищееня їх якості. Таким чином, 

це знижує витрати кондитерського виробництва та підвищує ефективність 

діяльності організації на ринку. 

Надання булочим кондитерським виробам бажаних функціональних 

властивостей можна задовольнити шляхом цілеспрямованої оптимізації їх 

хімічного складу на основі використання нових видів сировини та біологічно 

активних харчових добавок. 

Буде доцільно використовувати гречане борошно, як нову не традиційну  

сировину для виготовлення хлібобулочних та кондитерських виробів. Воно 

багате на поживні речовини, білок та амінокислоти. 

Незважаючи на невеликі об'єми вирощування гречки в Україні, вона 

містить багато поживних речовин. А саме: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, а 

також солі заліза, фосфору, кальцію та багато інших необхідних для організму 

людини елементів харчування. 

Порівняльний хімічний склад гречки з крупами інших зернових культур, 

що також використовуються у кондитерському виробництві наведено у табл. 1    

( у %). 

Таблиця 1 – Порівняльний хімічний склад гречки з крупами інших 

зернових культур, що також використовуються у кондитерському 

виробництві 

Крупи Вміст золи  Вміст 

клітковини 

Вміст жиру Вміст білка Вміст 

крохмалю 

Гречані 2,1 2 3 10 80 

Кукурудзяні 0,4 0,25 0,6 12,5 86 

Рисові 0,6 0,3 0,5 6 88 
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Згідно з даними, наведеними в табл. 1, бачимо що гречка характеризується 

більш високим вмістом білка, в порівнянні з рисом на 4%, жиру, порівняно з 

кукурудзою, на 2,4% та з рисом - 2,5%, а також клітковини - 1,5% та 1,7% 

відповідно. 

На сьогодні в Німеччині, США, Італії, Данії, Швеції, Бельгії виготовляють 

борошняні кондитерські вироби використовуючи замість пшеничного борошна 

борошно гречки, сої та кукурудзи. 

Дослідження показали велику перевагу "безглютенового" борошна - 

гречаного, кукурудзяного, за виключенням рисового, відносно якості 

пшеничного борошна. 

Безглютенове борошно має свої специфічні властивості, що відрізниться 

від властивостей пшеничного борошна. Ось тому для розробки нових 

кондитерських виробів необхідно було провести ряд досліджень, щодо 

визначення їх впливу, на фізико-хімічні, органолептичні та структурно-

механічні властивості. 

При заміні пшеничного борошна на безглютенове, за вмістом сухих 

речовин, стає неможливим отримати тісто з необхідними структурно-

механічними властивостями. Для прикладу, неможливо сформувати такі 

кондитерські вироби як вафельні листи, саме тому, що  тісто на гречаному 

борошні має надто густу консинстенцію. Проведені дослідження свідчать про 

те, що для кожного тіста необхідно підібрати оптимальну вологість. 

Оптимальна вологість для гречаного борошна складаю 75%.  

Дослідження показали що безглютенове борошно дуже впливає на 

структурно-механічні показники тіста і, відповідно, впливатиме на терміни 

зберігання виробів з нього.  

При приготуванні цукрового печива заміс тіста робили на емульсії; до її 

складу входили всі компоненти згідно рецептури, окрім суміші з рисового та 

гречаного борошна. В результаті досліджень виявили, що показник 

намочуваності безглютенового печива зростає зі збільшенням кількості 

рисового борошна в суміші. Це пов'язано з тим що рисове борошно міститьт 

більшу кількість крохмалю, в порівнянні з гречаними.  
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За органолептичною оцінкою виробів бачимо, що безглютенове цукрове 

печиво з суміші гречаного та рисового борошна має правильну форму. При 

збільшенні частки гречаного та рисового в суміші ( вміст 80%), готові вироби 

мають добре виражений гречаний запах та присмак. 

Отже, за результатами органолептичних та фізико-хімічних показників ми 

дійшли висновку, що вироби з гречаного борошна, та суміші гречаного та 

рисового борошна, дають можливість нам, розширити асортимент 

безглютеїнових кондитерських виробів. 

Висновки У зв'язку зі збільшенням попиту населення, особливо дітей, на 

кондитерські та хлібобулочні вироби, їх розробка нових видів з додаванням 

нетрадиційних видів сировини, які є дієтичними та водночас лікувальними, є 

доведеною та науково обгрунтованою. Нами доведено, що в наш час постає 

питання щодо розширення асортименту булочних виробів з безглютенового 

гречаного борошна, адже дослідження довели їх якість та користь, для 

організму людини. 
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У статті підкреслено теоретичні питання виробництва хліба, а також  

сутність фізико-хімічного складу і технологічних властивостей сировини,  

вимоги до сировини при виробництві хліба. Проналізовано основні етапи 
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Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Хлібобулочні вироби є дуже важливим продуктом у 

всіх країнах світу. Вони мають великий потенціал у збереженні  та покращенні 

здоров’я населення. Тому на даний момент основним завданням  хлібозаводів є 

безперебійне виробництво та своєчасна доставка і забезпечення цією 

продукцією всіх верств населення за будь-яких умов. Розвиток хлібопекарських 

підприємств ґрунтується на конкурентоспроможності підприємств, на певних 

традиціях тих чи інших країн, на впровадженні  нових технологій у 

виробництві, що покращують якість виробів і полегшують його виготовлення. 

Ця проблема є завжди актуальною, оскільки змінюються потреби споживача, 

спосіб життя та харчування. 

  Формулювання цілей статті.  Головною метою дослідження є вивчення 

теоретичних основ виготовлення хліба, сутність фізико-хімічного складу і 

технологічних властивостей  сировини, а також  вимоги до сировини при 

виробництві хліба і аналіз технологій при його виробництві. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Дослідженням данної 

теми займались такі вчені, як Дробот В.І., Єргашова Х.В., Раджабова Х.М., 

Дерканосова Н.С., Ростовський В.С., Новікова О.В. та інші. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Хліб та хлібобулочні  вироби  

споживаються  країнами усього світу кожного дня. Різновиди асортименту його 

збільшуються. Конкуренція стимулює хлібозаводи до постійного оновлення в 

цій сфері. Потрібно невпинно  поповнювати асортимент новою продукцією. На 

ринку  хлібобулочних виробів на теперішній час ми можемо знайти 

різноманітний асортимент продукції, від традиційних виробів, запроваджених  

ще  нашими  предками, так  і  сучасного   асортименту. У нашій державі 

асортимент хлібобулочних виробів  нараховує більше 700 найменувань, в 

основному  більша частина – це вироби з  пшеничного борошна  вищого 

ґатунку. Кожна людина споживає близько 300 грам хліба на добу, що 

забезпечує сприятливе функціонування  організму і дає досить багато енергії 

[4].  Вироби з сортового борошна не цілком задовільняють  потреби людського 

організму, тому що у них немає всіх тих вітамінів, мінеральних речовин, 

харчових волокон, амінокислот, адже вони вилучаються ще разом з зародком 

під час переробки зерна. Вищий  ґатунок  борошна відрізняється високою 

харчовою цінністю порівняно з борошном нищих сортів, основними 

компонентами яких є клітковина, білок та зольні речовини (табл. 1). 

Таблиця 1 – Середній хімічний склад хліба і хлібобулочних виробів, % 

Продукт Вода Білки Жири Вугле-
води 

Кліт- 
ковина 

Зола Калорій- 
ність,Кдж

Хліб пшеничний формовий із 
оббивного борошна 

43,3 8,2 1,1 41,0 1,2 2,4 843 

Хліб пшеничний формовий із 
борошна другого сорту 

41,3 7,9 1,1 45,0 0,3 1,9 922 

Хліб пшеничний подовий із 
борошна  другого сорту 

38,5 8,1 1,1 47,1 0,3 1,9 944 

Хліб пшеничний формовий із 
борошна вищого сорту  

36,8 7,4 0,5 51,3 0,1 0,2 962 

Хліб пшеничний формовий із 
борошна першого сорту  

38,5 7,4 0,8 48,7 0,1 0,2 945 

Хліб житній простий формовий 
із оббивного борошна  

46,5 7,5 0,9 39,1 1,2 2,4 792 

Хліб житньо-пшеничний 
простий формовий із оббивного 
борошна 

45,9 6,0 1,0 39,3 1,0 2,4 809 

Батони із пшеничного борошна 
першого сорту 

36,2 7,8 0,9 50,9 0,1 1,4 989 

Булочки міські із пшеничного  
борошна першого сорту  

33,3 6,7 2,3 52,4 0,1 1,5 1057 
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Завдяки  житньому  і пшеничному  хлібу  людина задовільняє свою 

потребу в білках на 24 - 29 %, у вуглеводах — до 29 - 39 %.За дослідженими 

даними, білки житнього хліба краще збалансовані, ніж пшеничного. Хліб є 

основним джерелом вітамінів  В1,В2,В3,В6, РР, Е (табл. 2) [1]. 

Таблиця 2 – Забезпечення добової потреби у вітамінах за умови 

споживання рекомендованої добової норми хліба (100 г) 

Найменування виробів 

 

Покриття добової потреби у 

вітамінах за споживання 100 г 

виробів, % 

Е В1 В2 В3 В6 РР 

Хліб із пшеничного борошна вищого ґатунку 10 6 1 2 3,9 4 

Хліб із пшеничного борошна І ґатунку 9 9 1,9 3,9 4,9 7 

Хліб із пшеничного борошна ІІ ґатунку 19 13 4 6 11 14 

Хліб із пшеничного обойного борошна 20 13 4 6 11 16 

 

З мінеральних речовин у хлібі є фосфор, кальцій, залізо, магній та інші. За 

вмістом вітамінів і зольних елементів хліб з низькосортного борошна, і 

особливо оббивного, переважає хліб, випечений із борошна вищих сортів [3]. 

Хліб має таку властивість, як легка засвоюваність. Це тому, що він має 

пористу м’яку м’якушку, в якій містяться білки, розчинений крохмаль та інші 

часточки зерна. Тому вони є легкодоступні дії ферментів травного каналу. 

 Майже половину його сухих речовин становлять вуглеводи (46 - 54 %), з яких 

основним є крохмаль. Залежно від сорту борошна хліб містить 4 - 7 % білків 

[2].  

Борошно є сировиною для виробництва багатьох хлібопродуктів.            

Його виготовляють з пшениці, жита, гречки, ячменю, вівса, кукурудзи, тощо. 

Основними видами борошна в хлібопекарському виробництві є пшеничне і 

житнє борошно, так як воно найбільш поширене. Якість самого хліба 

прямопорційно залежить від якості борошна. Якщо борошно зберігати в 

несприятливих умовах, воно має велику забруднюваність через борошняного 

хрущака, млинового вогнівника, кліща. Коли ж навіть у борошні є невелика 
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частка цих шкідників, то його можна просіяти і потім ж відправити на 

виробництво. А якщо шкідників досить багато, то це борошно є браком,  його 

не використовують у виробництві [5]. 

Головними органолептичними факторами у борошні є колір, смак, запах, 

зольність, вологість, крупність помелу, білість, якість клейковини і вміст 

металомагнітних домішок (табл. 3, 4). 

Таблиця 3 – Органолептичні показники якості пшеничного борошна 

Назва 
показника 

Характеристика і норма для борошна сортів 

Вищий Перший Другий Оббійний 

Колір Білий або білий 
із жовтим 
відтінком 

Білий або білий 
із жовтим 
відтінком 

Білий з жовтим 
або сірим 
відтінком 

Білий з жовтим або 
сірим відтінком з 
помітними 
частинами оболонок

Смак Характерним 
пшеничному 
борошну без 
сторонніх 
запахів, не 
затхлий, не 
пліснявий 

Характерним 
пшеничному 
борошну без 
сторонніх 
запахів, не 
затхлий, не 
пліснявий 

Характерним 
пшеничному 
борошну без 
сторонніх 
запахів, не 
затхлий, не 
пліснявий 

Характерним 
пшеничному 
борошну без 
сторонніх запахів, 
не затхлий, не 
пліснявий 

Запах Характерний 
пшеничному 
борошну, без 
сторонніх 
присмаків, не 
кислий, не 
гіркий 

Характерний 
пшеничному 
борошну, без 
сторонніх 
присмаків, не 
кислий, не 
гіркий 

Характерний 
пшеничному 
борошну, без 
сторонніх 
присмаків, не 
кислий, не гіркий 

Характерний 
пшеничному 
борошну, без 
сторонніх 
присмаків, не 
кислий, не гіркий 

 

Якщо ж органолептично оцінювати якість борошна, то доброякісне 

борошно має специфічний смак, без інших відтінків смаку. У разі, якщо 

борошно  забраковане, з нього виготовляють етиловий  спирт, або віддають 

фермерським господарствам на корм тваринам [2]. 
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Таблиця 4 – Фізико-хімічні показники пшеничного борошна 

 

Не можна зберігати борошно у вологих приміщеннях. Вологе борошно  

дуже легко псується у наслідок дії ферментів. Контролюючи якість  борошна 

його  провіряють на наявність металевих домішок, які потрапляють від 

металевих пристроїв. Вміст домішок допускається не більше 3 мг/кг. Якщо ці 

домішки мають довжину більше ніж 0,1 мм ,то вся партія йде на експертизу і 

потім відправляється тому заводу, що його виготовила  для подальшого 

вилучення [5]. 

Визначаючи кількість і якість клейковини, це означає, що вони мають на 

увазі гідратовані білкові драглі, які одержують під час відмивання борошна 

водою із пшеничного тіста. Клейковина складається з білків (головним 

Назва 
показника 

Характеристика і норма для борошна сортів 
Вищий Перший Другий Оббійний 

Вміст 
мінеральної 
домішки 

При 
розжовуванні 
борошна не 
повинно 
відчуватись 
хрускоту 

При 
розжовуванні 
борошна не 
повинно 
відчуватись 
хрускоту 

При 
розжовуванні 
борошна не 
повинно 
відчуватись 
хрускоту 

При 
розжовуванні 
борошна не 
повинно 
відчуватись 
хрускоту 

Вологість, %, 
не більше 

14,0 14,0 14,0 14,0 

Зольність у 
перерахунку на 
суху речовину, 

% не більше 

0,53 0,73 1,22 Не менше ніж 
на 0,07% нижче і 
зольності зерна 
до очищення, 

але не більше 1,9 
% 

Білість, 
умовних 
одиниць 

приладу РЗ-
БПЛ 

52 і більше 35 – 51 11 - 34 Не обмежується 

Клейковина 
сира, - 

кількість, %, не 
менше 

23 24 20 17 

Якість Не нижче 2-го 
сорту 

Не нижче 2-го 
сорту 

Не нижче 2-го  
сорту 

Не нижче 2-го 
сорту 

Зараженість і 
забрудненість 
шкідниками 

хлібних запасів 

Заборонено Заборонено Заборонено Заборонено 
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компонентами якого є  гліадин і глютенін). Вміст сирої клейковини у борошні 

різних сортів регламентує ДСТУ: для борошна вищого ґатунку – не менш як             

27 %, для 1-го ґатунку – не менш як 29 %, для 2-го ґатунку – не менше за 24 %, 

для обійного борошна – не менш як 19 % [4]. 

Щодо еластичних якостей клейковини борошна, то вона в оберненій 

залежності від її розтяжності. Чим дужча розтяжна клейковина, то вона менш 

еластична. Розтяжність клейковини вважають середньою, якщо  з 4 г 

клейковини за 10 хв можна розтягнути до розриву, на 10-20 см; великою – 

понад 19 см і малою – не більш як на 9 см. 

Також важливим фактором для борошна є кислотність. Чим вища 

кислотність, тим більше  його зберігали в несприятливих умовах (табл. 5). 

Таблиця 5 – Нормативи кислотності борошна різних ґатунків, градуси 

Ґатунок 
борошна 

Борошно 
свіже 

Борошно підвищеної 
кислотності 

Борошно високої 
кислотності 

Вищий До 2,4 До 2,9 Вище за 2,9 

1-й До 3,4 До 4,4 Вище за 4,4 

2-й До 4,4 До 5,3 Вище за 5,3 

Обійне 
борошно 

До 6,3 До 7 Понад 7,3 

 

Борошно високої кислотності потребує більшого контролю, так як воно 

може бути згіркле. Більш висока кислотність може призвести до кислотності  

готових продуктів. Максимальна вологість борошна дорівнює 13,5 %. У разі 

вологості 14,5 % його відносять до категорії вологого, понад 14,5 % - до сирого 

[3]. 

При виробництві хліба використовують різні види борошна. Зазвичай,   всі 

хлібозаводи стараються використовувати борошно вищих сортів, так як з 

кращої сировини виходить якісніший  продукт. Також сюди входять дріжджі 

пресовані, сіль, цукор та вода. 
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Борошно перед виробництвом просіюють і пропускають через магнітний 

сепаратор. Після того його зважують. Інколи борошно ще змішують з іншими 

сортами  із-за різних партій, щоб покращити хлібопекарські властивості. 

Воду доводять до належної температури, нагріваючи холодну воду 

парою,або змішуючи холодну і гарячу воду чи іншим якимось способом [5]. 

Дріжджі у більшості використовуються у вигляді суспензії. Їх розводять у 

воді при температурі не вище 39°С у ємності з мішалкою і подають у спеціальні 

ємності. Приблизне співвідношення дріжджів  та води 1:3 – 1:4 при температурі 

28-33°С. Дріжджову суспензію потім пропускають через сито  отворами не 

більше 2,4 мм. Якщо на підприємстві використовують заморожені дріжджі, то 

їх поступово розморожують при температурі 5-7°С. 

Сіль додають для очищення від домішок. Її додають рівномірно у тісто, 

розчиняють,фільтрують і відстоюють. З метою механізації і поліпшення 

транспортування і дозування солі, її зберігають у вигляді розчину. Сольовий 

розчин додають за рецептурою у залежності від густини, що визначається 

аерометром. 

Цукор розчиняють, проціжують через сито і подають у спеціальні ємності 

через трубопровід. Якщо ж цукор вносять у сухому вигляді,то його 

пропускають через сито  з отворами 3 мм і пропускають крізь спеціальні  

магнітні  металовловлювачі [5].  

Готують тісто для хліба в основному на рідкій заквасці. Тривалість такої 

закваски приблизно 3-3,5 години при температурі 30±1°С. Закваску готують у 

окремих ємностях пропорційним способом із бродінням. При цьому способі 

легко прослідкувати кількість закваски, запобігти її поганому зародженню чи 

перекисанню. 

Потім тісто піддають безперервному замісу у тістомісильних машинах, яке 

триває протягом 6-8 хв. Тоді з тістомісильної машини тісто надходить у ємності  

бункерного агрегату або ж у нестандартну ємність з тістоподільником. 

Бродіння тіста триває протягом  55-85 хв. при температурі 30±1°С. 
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Обробка тіста охоплює лише поділ його на шматки, іноді – легке 

округлення цих шматків стрічковим тістоокруглювачем і остаточне 

вистоювання. Фінальної форми ці шматки набувають під час вистоювання. 

Масу  цих шматків перевіряють на вагах вибірково. Якщо є відхилення, то тоді 

регулюють тістоподільну машину [3]. 

Після поділу тістові заготовки укладають у форми, які попередньо були 

змащені олією, а заготовки для подового хліба округлюють на спеціальних 

машинах. При обробці тіста подового хліба для підсипки приблизно 

витрачають до 1-2 % борошна. 

Вистоюють вироби в камері вистійно-пічного агрегату при температурі 34-

39°С при вологості 70-80%.  

Тривалість вистоювання залежить від маси тіста, вибродженості, форми  і 

умов вистоювання. Приблизний час для вистоювання хліба  44-56 хв. 

Перед випіканням у печі тістові заготовки оббризкують водою. Тривалість 

випікання залежить від маси виробів і самої ж конструкції печі. Температура  

м’якушки в момент повинна бути приблизно 95-97°С. Щоб запобігти круговому 

підриву потрібно у перші хвилини випікання забезпечити інтенсивну подачу 

тепла до заготовок від пода печі. Температура випікання житньо-пшеничних 

сортів хліба становить 210±10°С, у залежності від самої ж печі. Для отримання 

скоринки хліб бажано  випікати з попереднім обсмаженням на протязі 5-7 хв. 

при температурі на 50-60°С вище звичайної. Приблизна тривалість випікання 

хліба при даних умовах  40-60 хв [5]. 

Після випікання  гарячий хліб попадає на спеціальний транспортер, після 

чого він укладається у лотки та контейнери. Щоб знизити усихання хліба його 

потрібно якомога скоріше охолодити. Тому на транспортерах здійснюють 

обдув холодним повітрям. Тоді ж хліб доставляють у камери, що закриваються, 

чи зберігають на вагонетках або контейнерах при температурі 22-26°С та 

відносній вологості 78-83%. При зберіганні хліба в цих умовах усихання хліба 

знижується до  1-1,4% [4]. 
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Висновки. Отже, багато факторів впливає на якість кінцевого продукту –

хліба, але якість борошна як основної сировини є визначальним чинником. За 

хімічним складом борошно різних сортів має різну якість. За різних ґатунків 

сировини борошно має різний колір, а також вміст клейковини впливає на 

якість борошна. Це ще раз доводить важливість підбору сировини та 

дотримання вимог технологічного процесу виробництва хліба, який постійно 

вдосконалюється. 

Список використаних джерел: 

1. Дробот В. І. Використання нетрадиційної сировини в хлібопекарській 

промисловості.  К. : Урожай, 1988.  150 с. 67. 

2. Борошно підвищеної харчової цінності: Технології та продукти 

здорового харчування. Функціональні харчові продукти: IX Міжнар. науч.- 

практ. конф. : Матеріали. М., 2011. С. 119-120. 68.  

3. Ергашова Х. Про доцільність збагачення пшеничного сортового 

борошна  

4. Завертаний Д.В. Сучасний стан та перспективи розвитку 

хлібопекарської галузі України  Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 

управління.  2015. Т. 14. Вип. 2. С. 194–203.  

5. Ростовський В.С., Новікова О.В. Технологія виробництва хлібобулочних 

і борошняних кондитерських виробів. Навчальний посібник. Київ: Ліра К, 2017. 

544 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

УДК 338.48(477.44)(045) 

Шевчук М.М. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБКИ БРЕНДУ ТУРИСТИЧНОЇ 

ДЕСТИНАЦІЇ МІСТА ВІННИЦЯ 

У статті виділені основні етапи розроблення туристичного бренду дестинації 

міста. Розглянуті поняття логотипу та іміджу, які є найбільш поширеним 

елементом візуалізації бренду та його розроблення. Проаналізовані логотип, 

слоган туристичного бренду та імідж міста Вінниця. 

Ключові слова: дестинація, логотип, слоган, цільова аудиторія, бренд, імідж, 

брендинг, місто, міський туризм, бренд-бук.  

У сучасному світі будь-яка територіальна туристична дестинація  конкурує 

з іншими територіями за залучення туристів та інвестицій. В умовах ринкових 

змін на користь пізнавального туризму значний інтерес становлять 

архітектурна спадщина, місцевий колорит, історія. В глобалізаційних умовах 

зростання конкуренції, транспортного наближення територій, брендинг 

дестинації міста виходить на перший план. Тому все більше міст 

цілеспрямовано займаються формуванням власного бренду, таким чином 

обумовлюючи інвестиційну туристичну привабливість дестинацій міста. 

Завдяки цій ситуації підвищується туристичний потенціал тих міст, які 

раніше не вважалися популярними туристичними центрами, розвиваються 

державні програми фінансування та інформаційної підтримки. Саме тому 

комплексний брендинг надзвичайно актуальне питання для багатьох сучасних 

міст.  

Цілі статті  – проаналізувати основні аспекти розроблення туристичного 

бренду дестинації міста Вінниця, як ефективного важелю впливу на збільшення 

обсягів інвестицій та кількості туристичних відвідувань міста.  

Основними завданнями дослідження, стали наступні:  
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1. Визначити основні етапи розроблення туристичного бренду дестинації, 

шляхи формування іміджу та туристичного бренду;  

2. Розглянути роль символів та образів при візуалізації сприйняття міста, 

які відображаються у його слогані та логотипі;  

3. Показати результат розробки і створення логотипу, слогану міста 

Вінниця, як помітного туристичного міста України. 

Питанням територіального брендингу присвячено багато праць, серед них 

можна виділити дослідження Н. Тихонової, О. Бурдяка, В. Сурніна,  Д. Зеркаля, 

А. Лаврова, Ю. Рябченюка. Теорія та практика територіального брендингу 

досліджена С. Буряковим, В. Гельманом, Ф. Козіним, А. Панкрухіним, В. Х. 

Смересоном, які наочно демонструють, що позитивний імідж території та  

успішний бренд міста – це запорука матеріальних інвестицій у розвиток міста.    

Європейська Комісія визначила дестинацію як «територію, яка 

окремо ідентифікується і підтримується для туристів як місце відвідування й у 

межах якої туристичний продукт виробляється одним чи декількома закладами 

або організаціями» [3, с.120]. 

Всесвітня туристична організація запропонувала таке визначення: 

«дестинація – це фізичний простір, в якому відвідувач проводить не менше 

однієї доби. Він включає туристичні продукти, такі як послуги та атракції, а 

також туристичні ресурси в межах однієї доби подорожування. Цей простір має 

фізичні й адміністративні кордони, які визначають форму його 

управління, імідж і репутацію, що впливають на його конкурентоспроможність 

на туристичному ринку» [2, с.5]. 

Питання створення та запровадження туристичного бренду дестинації 

міста Вінниця стають все більш актуальними в сучасних реаліях стрімкого 

розвитку. Питання брендингу українських міст залишається мало дослідженим і 

не скоординованим процесом. Разом з тим приватні підприємства, бізнес 

можуть виступити рівноцінним спонсором, оскільки від позитивного іміджу 

міста в першу чергу виграє він сам, а потім – держава і місцеве населення.  

Дедалі більше місто потребує чіткого визначення тільки йому притаманних 
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особливостей та рис, які на туристському ринку можуть приваблювати 

туристів, і вимагає певного позиціонування і просування з метою отримання 

вигоди та прибутку. При цьому необхідно виходити з того, що місто – це 

сформоване утворення з унікальною історичною спадщиною, яка формувалася 

протягом тривалого періоду часу. Тому у формуванні його образу треба 

гармонійно поєднувати сформовану, історично обумовлену складову із 

адаптованими для сучасного туристичного ринку пропозиціями.  

Тобто, бренд міста засновується  на іміджі, а імідж – на образі. Отже, образ 

– це цілісне, але неповне представлення деякого об'єкту або класу об'єктів, 

збірна уява індивідуума або групи індивідуумів [8]. Його своєрідність полягає у 

суб’єктивності та певній ідеалізації, але самостійного буття – поза відношенням 

до своєї матеріальної основи – об'єкту віддзеркалення, -  він не має. 

Коли образ вже сформовано, він стає дуже важливим, оскільки це перша і 

основна складова позитивної чи негативної оцінки міста його відвідувачем. 

Отже, в умовах конкуренції приблизно рівні за туристичним потенціалом міста 

матимуть різну пізнавальну цінність внаслідок різного бачення ситуації.  Образ 

міста суб'єктивний і формується спонтанно, тому слід подбати про його 

належне сприйняття туристами. В цій ситуації необхідно щоб органи місцевого 

самоврядування приймали на себе ініціативу, очолювали та контролювали 

процес формування іміджу, при цьому, координували дії усіх зацікавлених 

суб’єктів, успіх діяльності яких залежить від позитивного сприйняття міста.  

На думку Ю. Абишевої: «Імідж міста – це образ поселення, як сукупності 

асоціацій і вражень про нього, що формується у свідомості жителів, туристів, 

інвесторів та визначає певне ставлення до цього поселення» [1, с.7].  Від цього 

залежить туристична привабливість та конкурентоспроможність міста.  

Таким чином, імідж міста – один з найбільш вагомих об'єктів міського 

управління в туристичній галузі.  Для просування міста на туристичному ринку 

необхідна розробка та проектування його туристичного бренду – сформованого 

образу в свідомості потенційного туриста, що виділяє його у ряді конкуруючих 

дестинацій. Імідж міста формується як всередині, так і за його межами. 
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Сучасний,  яскравий бренд міста, заснований на різноманітності вражень від 

середовища і  людських відносин, дозволяє швидше привабити як туристів та 

інвесторів, готових вкладати гроші в місцеву туристичну галузь.  

Каваратзіс М. вважає, що бренд міста, «це багатовимірний конструктор, 

що складається з функціональних, емоційних та матеріальних елементів, які в 

сукупності створюють унікальний набір асоціацій з місцем у суспільній 

свідомості, проте, це не лише  виявлення унікальності міста на основі 

позитивних асоціацій – це їх формування»  [12, c. 53]. 

Будь-який бренд матеріалізується у певних символах, силуетах, кольорах. 

В узагальненому вигляді бренд туристичної дестинації – це сукупність 

уявлень споживача про турпродукт дестинації, центральне місце в якому 

посідає логотип або певний символ. Бренд пов'язує між собою матеріальний 

об'єкт та нематеріальні образи і відчуття, що виникають у людей після його 

сприйняття [4, с. 252].  

Розроблення туристичного бренду дестинації проходить через реалізацію 

наступних етапів: пошук знакових об'єктів; вивчення асоціативного ряду 

символу; вибір символу, який найбільш асоціюється з туристичним 

потенціалом та особливостями регіону;  вибір стилю  і методів розроблення 

туристичного бренду міста; експертна апробація або оцінка якості; офіційна 

реєстрація бренду або створення формалізованого бренду [4, с.253].   

 Найбільш поширеним  і ваговим елементом візуалізації бренду є логотип. 

Він, містить стилізовано відтворену офіційну назву дестинації та доповнюється 

слоганом – гаслом, у якому втілюється основна риса іміджу території. Над 

розробкою логотипів працюють ті, хто зацікавлений в збільшенні кількості 

туристів, а саме: міські туристичні центри, професійні асоціації готелів, музеї, 

перевізники. Логотипи застосовуються в рекламних компаніях з метою 

залучення відвідувачів або просування своїх послуг на туристичних ринках. 

Розроблення і просування бренду ведеться на засоби місцевого, національного 

або регіонального бюджету. 
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Використовуються наступні стратегії розробки логотипу туристичної 

дестинації міста: використання офіційної символіки, а саме прапор або герб; 

використання офіційної символіки та її елементів; вільний дизайн, який 

орієнтується на особливості міста, використанні характерних рис природи, 

архітектури чи культури дестинації.  

В сучасних умовах  розробка й розвиток бренду відбуваються із розуміння 

того, що бренд асоціюється у споживачів з довірою, стабільністю, певним 

спектром очікувань. Отже, Вінниця – сучасне та комфортне місто – місто ідей - 

головне гасло бренду.  

Шлях майбутнього розвитку міста визначається через баланс двох 

пріоритетів. З одного боку, Вінниця розвивається як комфортне місто для 

життя. З іншого боку, Вінниця позиціонується як інноваційне місто, яке, у 

багатьох сферах, може стати лідером серед інших міст України. 

У Вінниці запроваджено низку  проектів та громадських ініціатив, а саме: 

створено хаб «Місто змістів», який підвищує соціальну активність громадян у 

Вінниці. Також, за останні роки було розроблено декілька важливих 

програмних документів щодо розвитку міста Вінниця, а саме: «Програма 

посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва», 

«Стратегія залучення інвестицій» та «Маркетингова стратегія міста». Останній 

документ затверджений  в червні 2018 року, і з того часу місто системно 

рухається до формування власного іміджу стійкого лідерства, справжнього, 

інноваційного, збалансованого та гармонійного [11].  

Над розробкою маркетингової стратегії міста працювала робоча група, яка 

складалася з представників місцевої влади та бізнесу, громадських активістів, 

освітян, міжнародних експертів. Перш за все необхідно було провести  

дослідження  вже сформованого іміджу Вінниці, визначення потенційних 

учасників розроблення туристичного бренду дестинації міста Вінниці, 

окреслити проблематику та переваги, які стануть основою для міського 

брендингу. За результатами дослідження визначені ключові характеристики та 

складники іміджу міста Вінниця, табл. 1.  
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Таблиця 1 – Ключові характеристики та складники іміджу міста 

Вінниця 

Ключові характеристики міста Складники іміджу міста 
Репутація міста комфортного для життя Високий рівень якості надання 

муніципальних послуг 
Динамічний ринок праці та  якісна освіта Присутність на території міста великого та 

малого бізнесу 
Зручне географічне розташування та 
найкраща в країні транспортна система 

Культурні події Вінниці 

Історична, культурна, архітектурна, 
спадщина 

Наявність низки унікальних туристичних 
об’єктів із супутньою туристичною 
інфраструктурою 

Розвинуті інформаційні технології, та 
широкий спектр медичних послуг 

Затишність, яка притаманна містечкам 
старої Європи 

Ресурсний потенціал промислових 
підприємств 

Привабливі умови для інвестування 

Цікаве дозвілля та високий рівень 
громадської активності 

Активність, підприємливість, гостинність, 
енергійність та креативність вінничан 

Сучасний та ефективний муніципальний 
менеджмент 

 

 

Останнім часом відбувається значне покращення інвестиційного іміджу 

міста Вінниця: 

- відбувається розвиток програм створення сучасного міського 

пасажирського транспорту, створення туристичних маршрутів, підтримка та 

просування вінницьких виробників, проведення інвестиційних форумів 

підприємствами міста; 

- активно створюється сучасна туристична інфраструктура, відбувається 

проведення подій для гостей міста за участі митців;  

- у січні 2019 року у Вінницькій міській раді було створено Департамент 

туризму та маркетингу міста, серед завдань якого є відстеження ефективності 

впровадження маркетингової стратегії міста та розробленого бренда; 

 - акцентується увага на формуванні сучасних громадських просторів, 

транспорту й послуг, проведенні культурних заходів, розвитку міської 

ідентичності та самосвідомості [6]; 
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- місто прикрашається креативними елементами: стріт-арт, інтерактивними 

сучасними скульптурними композиціями, приймаються творчі рішення у сфері 

озеленення, створення малих архітектурних форм; 

- більш розвиненою стає транспортна система Вінниччини — трамваї, 

зупинки, таксі; 

- у 2018 році почав працювати завод Green Cool холдингу UBC Group;  

- підписаний меморандум з компанією HEAD про наміри побудови 

підприємства світового лідера з виробництва спортивного спорядження;  

- спостерігається збільшення туристичних потоків міжнародного 

аеропорту «Вінниця»;  

- впроваджується бренд «Вінниця. Місто ідей», розроблений агенцією 

Fedoriv, а також запущено сторінки у соціальних мережах Visit Vinnytsia та 

туристичний сайт Vinnytsia.city;  

- зусилля спрямовуються на розвиток мережі культурних закладів, у тому 

числі інноваційного характеру (мінітеатрів, творчих майстерень, міні-музеїв 

тощо). З цією метою планується надавати в оренду ініціаторам різного роду 

творчих активностей вільних нежитлових приміщень, що перебувають у 

комунальній власності. Планується розширення діапазону діяльності 

приміщень, які традиційно обслуговували культурні потреби мешканців 

(бібліотеки, клуби) [10, с. 40]. 

- 23 липня 2019 року у Вінниці відбулося перше засідання робочої групи з 

розробки Стратегії розвитку туризму міста. Вінниця має усі шанси закріпити за 

собою статус туристичного центру Подільського регіону та бути включеною до 

національного туристичного продукту. Стратегію розвитку туризму Вінниці 

2030 будуть розробляти за підтримки проекту Федерації канадських 

муніципалітетів «Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС)». За неповний рік 

місто було представлено у понад десяти туристичних заходах, зокрема у 

Міжнародній туристичній виставці UITT, де вінницький стенд увійшов у трійку 

найкращих серед регіонів та міст України [9]. 
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Отже, потрібно зазначити, що сформований імідж міста Вінниця 

оцінюється, як позитивний, але попри всі переваги, місто все ще не має яскраво 

вираженої ідентичності, яка б сприяла результативному позиціонуванню 

Вінниці на національному та міжнародному рівнях. На сьогодні, ще немає 

якісної та комплексної інформаційної політики щодо просування міста як 

продукту.  

Необхідне формування потужної інформаційної кампанії популяризації 

міста на національному та міжнародному рівнях. Отже, основні проблеми 

позиціонування міста Вінниця - це стереотипне сприйняття міста (місто одного 

дня або провінційне місто), слабке уявлення вінничан і туристів про історичне 

минуле міста, про автентичність місцевої культури. Розроблення туристичного 

бренду дестинації міста Вінниця зорієнтовано на три групи цільової аудиторії, 

табл. 2. 

Таблиця 2 – Цільова аудиторія розроблення туристичного бренду 

дестинації міста Вінниця  

Інвестори Туристи Мешканці 
Агропромисловий 
комплекс 

Українські Молодь 

IТ-бізнес Іноземні Студенти 
Креативна індустрія: 
(реклама, архітектура, 
дизайн) 

Із середнім рівнем доходу Люди працездатного віку 

Готелі, ресторани Бажаючі 
короткотермінового 
відпочинку вихідного дня 

Соціально активні 
громадяни 

 

Для міста розроблено спеціальну систему шрифтів Vinnytsia City, яка 

вирізняється характерним взаємопроникненням кириличних і латинських форм. 

Розроблений новий слоган міста - «Вінниця — місто ідей». Місто, де комфорт і 

затишок створюють унікальну атмосферу для народження нових ідей. Великих 

і малих, творчих і бізнесових, справ усього життя та планів на відпочинок. 

Отже, нове життя можна почати не з понеділка, а з подорожі до Вінниці. Тут 

з’являється бажання жити та працювати з новою силою, прагнення змінюватися 

та експериментувати, ризикувати, подорожувати з минулого в майбутнє та 

злітати вгору, міцно тримаючись за нові ідеї [5]. 
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Оскільки з кожною групою населення необхідно побудувати комунікацію 

через різні канали, то передбачено варіативне значення бренда міста Вінниця, 

рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Варіативне значення бренду міста Вінниця для цільової 

аудиторії 

 

Отже, потрібно розробляти не  просто туристичний бренд, а бренд для всіх 

вінничан, а також туристів та інвесторів. Організація використання логотипу як 

в промо-роликах міста, так і просто на вулицях у повсякденному житті: на 

сувенірах, одязі, вивісках магазинів та кав’ярень тощо. 

Вінниця - це справді дуже комфортне місто: загалом і в дрібницях. Але 

комфорт – це недосконала ціль, пасивна позиція, яка не притягує життя. Де 

комфорт і стабільність – там стагнація, водночас, комфорт – це добре 

середовище для  мислення, аналізу та розробки нових ідей. Саме тому для 

Вінниці обрано слоган «Місто ідей» і нове слово, яке характеризує суто 

вінницькі явища: «Вінновації» [5]. 

Туристичний бренд міста Вінниця

Бізнес Туристи  Мешканці міста 

Вінниця - надійне, 
стабільне, спокійне, 
професійне місто з 

вигідністю інвестицій 
та інноваціями 

розвитку. Вінниця є 
тим містом, де кожен 

може знайти чи 
створити власну нішу. 

Вінниця - гостинне 
місто унікальної 

історії, архітектури та 
культури з 

привабливими 
туристичними 
об’єктами із 
кількаденним 
дозвіллям 

Місто гармонії та 
комфорту, яке 

закликає до взаємної 
турботи та активізму 
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Також, розроблений промо-ролик, в якому попри літній настрій, звучить 

традиційно «зимова» мелодія «Щедрик». «Щедрик» – це найвідоміша в світі 

мелодія «вінницького виробництва». Вінниця -  яскраве, легке місто без стресу, 

тому найкраще для цього підходить джаз. Крім того, новий бренд можна 

зобразити на вітрині кав’ярні, на склянках для кави, на торбах і сіті-лайтах. 

Притягує увагу  незвичне поєднання кольорів: жовтого і світло-червоного, 

коралового. При розробці були використані деякі кольори, які зараз присутні в 

міській айдентиці, зокрема в гербі. Крім того, логотип бренду можна 

використовувати в поєднанні з будь-якими кольорами. Бренд почне працювати, 

якщо його активно використовувати в усіх сферах життя вінничан та особливо 

підприємців.  

Мета бренду – підсилити емоційний зв’язок з містом туристів, які сюди 

приїжджають. Люди відчувають себе задоволеними від простих речей: коли є 

де зробити гарне селфі, коли є місця, які  приємно відвідати. Сімейним парам 

важливо, якщо про поїздку до Вінниці їх діти розкажуть в школі. Особливо це 

відноситься до туристів, які не можуть дозволити собі відпочинок за кордоном. 

Прогнозований сегмент відвідувачів міста - це люди, в яких  є вихідні, є квиток 

на потяг і вони вирішують – куди поїхати їм на відпочинок на декілька днів? 

З огляду на проведений аналіз розроблення туристичного бренду можна 

зазначити, що сформований позитивний імідж  міста Вінниця, якому належить 

унікальний туристичний потенціал. Беручи до уваги усі ключові 

характеристики та особливості географічного та транспортного розташування 

міста,  розроблення туристичного бренду дестинації має бути зорієнтовано на 

три групи цільової аудиторії (туристи, бізнес, мешканці міста). Оскільки з 

кожною групою необхідно побудувати комунікацію через різні канали, то 

передбачено варіативне значення бренда міста Вінниця. Бренд буде 

ефективно працювати, якщо його активно використовувати в усіх сферах 

життя вінничан та особливо підприємців.  
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УДК  637.1 (075.8)  

Шнайдер Л.А. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕХНОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СИРІВ В УКРАЇНІ 

В роботі висвітленні питання класифікації продукту харчування - сиру., що 

користується масовим попитом. В матеріалі статті відслідковується 

тенденція до збільшення щоденного споживання історичного натурального 

продукту, використання його для приготування страв у комплексних закладах 

ресторанного господарства, для приготування піци, бутербродів, салатів 

тощо. Це саме та здорова і поживна їжа, що потрібна людям.  

Ключові слова: молоко, сир, сичужний фермент, бактеріальна закваска, 

сироватка, благородна цвіль, елітний сир. 

Cир – один з найбільш популярних харчових продуктів у світі. Він 

відрізняється унікальними органолептичними характеристиками , біологічною 

цінністю, легкозасвоюваннністю та поживним молочним білком. Сучасна 

технологія сиру  досить складна, оскільки базується на сукупності механічних, 

теплових, біохімічних, масообмінних та інших процесів, що пов’язані з 

хімічними, біологічними та фізичними явищами. 

Історично натуральний сир – це продукт, що дозволяє, умовно кажучи, 

консервувати молоко і використовувати його протягом тривалого періоду 

часу [2, c. 5]. Зважаючи на розвиток сучасних холодильних технологій 

зберігання продуктів харчування, цей аспект перестає бути визначальним, тому 

для вивчення закономірностей перетворень молока під час його технологічного 

оброблення, необхідно знати основи неорганічної, органічної, фізичної та 

колоїдної хімії, біохімії, фізики, мікробіології. 
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За технологією виробництва сири поділяються Перш за все, сири  

поділяють за способом одержання згустків молока на сичужні (застосовують 

молокозсідальний фермент) та кисломолочні (білки зсідаться головним чином 

під дією закваски молочнокислих бактерій). Сири поділяють і за видом молока 

– коров’ячого, овечого, козячого, буйволиного та ін.   

Сири також поділяють за способом догляду за ними: одні визрівають у 

сховищах за різної температури і вологості повітря, інші витримують у розсолі.  

Деякі сири готові до споживання відразу після виготовлення, а інші 

визрівають певний час: від декількох днів – до декількох місяців.  

Сири розрізнюються також і за масою – від декількох десятків грамів до 

100 кг, за формою – циліндри, бруски, головки. Наприклад, у Франції 

виготовляють сири у формі серця, а в Англії – у вигляді ананасу та ін.  

Наступний важливий чинник для  споживачів – вміст у сирі жиру (у сухій 

речовині). Для одержання єдиної величини на упаковці вказується не 

абсолютна жирність, а частка жиру в сухій речовині.). Залежно від методу 

вироблення, серед сичужних сирів можна виділити тверді, м'які і розсільні               

[3, c. 55]. 

Серед твердих видів виділяють сири:  

- типу Швейцарського – сири циліндричної форми, мають великі вічка 

округлої форми, солодкувато-пряний смак; масова частка жиру – 50% на суху 

речовину;  

- типу Голландського – сири округлої сплюсненої, овальної форми, мають 

дрібні вічка, гострий, злегка кислуватий смак; масова частка жиру – 45% на 

суху речовину;  

- типу гірського тертого – вживається в тертому вигляді, використовується 

в якості приправи; 

- типу Чеддер – має форму циліндра, вічка відсутні, консистенція м'яка; 

масова частка жиру – 50%, злегка кислуватий смак; 

- типу Російського – циліндрична форма, ніжна консистенція, масова 

частка жиру – 50%;  
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- копчені сири – масова частка жиру – 55%, мають смак копчення; 

- напівтверді сири – без вічок, масова частка жиру – 20, 30, 45%; 

- червоний сир – з горіхами всередині.  

М'які:  

- типу камамбер  – за формою – циліндр масою 130 г., на поверхні білий 

наліт цвілі, масова частка жиру – 60%, з приємним присмаком печериць;  

- типу рокфору – сир пронизаний цвіллю синьо-зеленого кольору, форма – 

циліндр 2-3,5 кг, масова частка жиру – 45% [4].  

Розсільні сири – їх основна відмінність полягає в тому, що вони дозрівають 

і зберігаються в розсолі, не мають кірки, вічка дрібні різної форми, тісто ламке, 

масова частка жиру – 40-45%, солі – 7% (сулугуні, бринза та ін.). Ропні сири 

ділять на м'які і тверді. В Європі великою популярністю користуються ропні 

сири, аналогічні грецьким фета, жирність яких може перевищувати 50%. На 

відміну від класичного рецепту, їх готують з коров'ячого молока. 

Кисломолочні натуральні сири виробляють зі знежиреного молока, 

сквашеного молочнокислої закваскою. Після дозрівання (1-15 міс.) змішують із 

сіллю, спеціями. Сирну масу підсушують і формують [1, 5].  

Перероблені (плавлені) сири виробляють плавленням сичужних 

кисломолочних натуральних сирів із додаванням сиру, сметани, молока, 

вершкового масла, спецій і наповнювачів (какао-порошок, кава, ванілін та ін.). 

Плавлені сири бувають солодкі, пастоподібні, ковбасні, консервні, з грибами, з 

цибулею і елітні, дуже дорогі сорти з лососем, з волоськими горіхами. Плавлені 

сири, будучи продуктом вторинної переробки, упаковані в фольгу або в 

герметичні упаковки, мають довший термін зберігання, менш чутливі до 

перепадів температур. Це дозволяє збільшити сезон продавання плавленого 

сиру і райони його поширення [4].  

Сироваткові виготовляються із сироватки, що залишається після коагуляції 

казеїну при приготуванні твердих або м'яких сирів, містить так званий 

сироватковий білок, альбумін, який коагулює при більш високій температурі. 

Це дозволяє виготовляти ще кілька видів сирів [4].  
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Деякі сири готують з використанням їстівних видів цвілі з роду Penicillium. 

Такі сири можуть бути покриті пліснявілою скоринкою, як, наприклад, брі, 

гермелін і камамбер, або ж можуть бути пронизані по всьому об'єму синьо-

зеленої цвіллю (так звані блакитні сири), як, наприклад, рокфор і горгнзола [2].  

Деякі сири після приготування піддають копченню, для додання сиру 

особливого смаку і аромату і для поліпшення стійкості до псування. Найбільш 

відомі представники таких сирів в Україні – копчений сулугуні та ковбасний 

сир. 

Як і більшість продуктів харчування, сир підрозділяється на масовий і 

елітний. Елітний сир виробляється в невеликих обсягах і на економіку 

виробників не робить значного впливу. Основний обсяг виробництва сирів в 

Україні зосереджений на сирах, що традиційно випускаються на сироробних 

заводах. 

Сир елітного класу – це високоякісний продукт, виготовлений із сирого 

непастеризованого коров'ячого, овечого, козячого, навіть оленячого молока, а 

також молока буйволиць. Якість сирів у всьому світі оцінюється спеціально 

підготовленими експертами. З великої кількості сортів вони визначили кращі з 

кращих. Це сири високої якості, які називають «елітними». Зазвичай це дуже 

смачні і, звичайно, дуже дорогі сири [1, c. 18]. Такі сири найчастіше 

виготовляють на невеликих сімейних сироварнях вручну за особливими, суворо 

засекреченими рецептами і технологіями. Іноді сири піддають додатковій 

обробці або додають при приготуванні особливі компоненти (соки, вина, 

коньяки, пиво, фрукти і т.д.) Елітним сирам нерідко забезпечують особливі 

умови для дозрівання. Найчастіше вони мають оригінальну форму, розміри, 

нарізку, упаковку або обробку поверхні головок.  

Блакитні сири, або сири з пліснявою – визнані в світі делікатеси. 

Найвідоміші їхні представники – німецький сир Дор Блю і французький 

Рокфор. Рецепт сиру Дор Блю тримається в найсуворішому секреті. Цей 

помірно гострий і пряний сир виробляється в Німеччині з використанням 

благородної цвілі. В пастеризоване коров'яче молоко додають сіль, фермент, що 
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сприяє згортанню молока, а також цвілеву культуру, точну назву якої виробник 

тримає в суворій таємниці (існують припущення, що це Penicillium roqueforti). 

Потім проколюють голками, завдяки чому цвіль може рости і розвиватися, 

насичуючи сир особливим смаком. 

Легендарний сир Рокфор готують у Франції. Його роблять з овечого 

молока, а визріває сир Рокфор в вапнякових гротах, де і проростає знаменитою 

пліснявою. Схожі сири виробляють практично по всьому світу, проте згідно з 

європейським законодавством, Рокфором може називатися тільки той сир, який 

витримували в печерах Комбалу в комуні Рокфор-сюр-Сульзон. Саме це місце 

зареєстровано як географічне зазначення або захищене географічне позначення 

для цього сорту. Цей сир відрізняється білою, розсипчастою і злегка вологою 

м'якоттю, посмугований характерним зеленим візерунком з цвілі. Рокфор 

володіє також специфічним ароматом і смаком, в якому досить сильно 

відчувається присмак масляної кислоти, а зелені прожилки додають гостроти. 

Смак Рокфора розкривається поступово: спочатку він здається досить м'яким, 

потім солодкуватим і, нарешті, виявляється весь солоний смак. 

  Брі – можливо, найбільш знаменитий французький сир. Це м'який сир з 

коров'ячого молока блідого білого кольору з сіруватим відтінком під 

благородною білою пліснявою. Сир Брі має м'який і приємний смак. У різних 

країнах виробляється безліч сортів цього сиру, включаючи звичайний Брі, сир з 

травами, подвійний і потрійний Брі, а також сорти не з коров'ячого молока. У 

незбиране або знежирене коров'яче молоко додають сичужний фермент, 

нагрівають до температури 37° С. Сирний згусток викладають в мармурові 

форми за допомогою спеціального совка для Брі (pelle à brie). Залишають на 18 

годин, після чого витягають із форм, солять і вводять в нього пліснявий грибок 

Penicillium candidum. Завдяки йому, у сиру з'являється легка скоринка, а 

структура стає м'якою. Сир поміщають в підвали для дозрівання, де він «зріє» 

1-2 місяці. 

Сир Камамбер відомий будь-якому гурману. Це м'який жирний сир, який 

має колір від білого до світло-вершкового. Зовні він покритий пухнастою білою 
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скоринкою, утвореною спеціальною сирною цвіллю. Камамбер має яскраво 

виражений грибний присмак. Технологія його виготовлення така: незбиране 

молоко злегка підігрівають, додають мезофільні бактерії, сичужний фермент, 

залишають згортатися на 1,5 години. Готові м'які згустки поміщають в 

циліндричні форми, в яких перевертають кожні 6 годин, щоб стекла сироватка і 

утворилася однорідна маса. Через добу утворюється тверда сирна маса, яку 

солять, кроплять розчином цвілевих грибків Penicillium camemberti, залишають 

дозрівати як мінімум на 12-21 день. Щоб отримати Камамбер вищої якості, 

його витримують не менше 35 днів. 

Ще один делікатесний сир, Камбоцола, зовні покритий благородної білою 

пліснявою, а всередині має рідкісні вкраплення благородної блакитної цвілі. 

Його відрізняють ніжний смак і жовтувате тіло. Виготовляють його наступним 

чином: коров'яче молоко збагачують вершками, додають молочно-кислу 

закваску і сичужний фермент, після утворення сиру кладуть спори цвілі 

Penicillium roqueforti, проколюють голками. Завдяки цим отворам, блакитна 

цвіль розвивається і росте, утворюючи в порожнинах сиру блакитні очі і 

насичуючи його особливим характерним смаком. 

Два види цвілі має ніжний маслянистий сир Монтаньола. Одна з його 

особливостей – більша кількість блакитної цвілі. Причому існує різновид з 

сірою цвіллю зовні. Це так званий комбінований сир, оскільки він містить 

відразу два види цвілі – благородну блакитну всередині і оксамитовий наліт 

білої зовні. Монтаньола характеризується дуже насиченим пікантним 

вершково-кремовим смаком з легкою солодкуватої ноткою і досить довгим 

післясмаком. Він має тонкий і ненав'язливий аромат з чітко вираженими 

грибними нотками. 

Ще один делікатесний сир, Ружетт, – це сир з біло-червоною кіркою. Його 

батьківщиною вважається Баварія. Оригінальною поверхня виходить за 

рахунок того, що в процесі дозрівання сир обробляється спеціальними 

червоними культурами та прянощами, в основному паприкою. Технологія 
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виробництва по-справжньому унікальна та вимагає особливо ретельного 

підходу. Готують його на основі коров’ячого молока і вершків. У процесі 

дозрівання скоринку сиру 5 разів витирають розсолом. До митої скоринки 

додають паприку, що дарує їй червонувате забарвлення. Цей сир дуже 

«вибагливий», тому, під час його виготовлення ретельно контролюються 

температурні режими, вологість та технологічні процеси виробництва. 

Висновок. Класифікації продукту харчування - сиру., що користується 

масовим попитом допомагає розібратись в питанні щоденного споживання 

історичного натурального продукту та використанні його для приготування 

страв у комплексних закладах ресторанного господарства. Це саме та здорова і 

поживна їжа, що потрібна людям.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНИХ 

ВИРОБІВ «ВІДКЛАДЕНОГО» ВИПІКАННЯ ШЛЯХОМ 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО КРОХМАЛЮ 

У статті досліджено вплив добавок крохмалів картопляного і модифікованого 

Paselli BC (E 1414) на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні 

властивості готових виробів, представлено теоретичні та практичні 

результати проведених досліджень і на їх підставі сформульовані висновки. 

Ключові слова: відкладене випікання, заморозка, заморожені напівфабрикати, 

крохмаль, добавки. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Хлібобулочні вироби відіграють важливу роль в 

харчуванні людей і займають особливе місце в раціоні. Вони представлені 

широким асортиментом, який постійно розширюється і вдосконалюється. В 

останні роки виробництво хлібобулочних виробів традиційним способом 

скорочується. Споживач відмовляється від заводських батонів і буханців на 

користь свіжої випічки. Одним з перспективних і прибуткових напрямків в 

області хлібопекарського виробництва фахівці вважають заморожені 

напівфабрикати хлібобулочних виробів. 

Пріоритетною є можливість реалізації свіжоспечені хлібобулочних виробів 

в будь-який час доби і ближче до споживача - в магазинах, кафе і ресторанах, 

готелях, базах відпочинку і різних точках швидкого харчування з заморожених 

напівфабрикатів. Тому великі заводи можуть поставляти напівфабрикати 

невеликими партіями, які випікалися б в місцях кінцевої реалізації. Завдяки 

цьому технологічному варіанту можна отримати за мінімальний час свіжу 

ароматну випічку в точці продажу або споживання. 

На території України цей сегмент ринку ще не набув достатнього 
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поширення, але тут можна відзначити великий потенціал для виробників 

хлібобулочних виробів, виготовлених за технологією «відкладеного 

випікання», а саме заморожених напівфабрикатів. Так само виникає 

необхідність в удосконаленні цієї технології і поліпшені продукції на 

вітчизняному ринку виробництва хлібобулочних виробів. 

Формулювання цілей статті. Метою роботи є розробка технології 

заморожених напівфабрикатів булочних виробів, спрямована на поліпшення 

показників якості готових виробів, виготовлених за технологією «відкладеного 

випікання», впровадження безвідходної технології за рахунок випічки в місцях 

споживання по мірі реалізації продукту, задоволення потреб населення в будь-

який час доби свіжоспеченого хліба шляхом впровадження інноваційних 

технологій і використання сучасного обладнання, а також для забезпечення 

населення доступною для кожного за ціною і якістю хлібобулочною 

продукцією.  

Виклад основних матеріалів дослідження. До технології «відкладеного 

випікання» відноситься: приготування готового до формування замороженого 

тіста, заморожених (готових до розморожування і випічки), частково випечених 

тістових заготовок [1, с. 392]. 

Для виробництва замороженого тіста з певними термінами зберігання дуже 

важливий правильний вибір штаму дріжджів і оптимальних технологічних 

параметрів. Відносно недавно на ринку з'явилися сухі дріжджі, виготовлені за 

технологією сушіння в псевдозрідженому шарі, спеціально призначені для 

приготування замороженого тіста [2, с. 53]. 

Одним з основних несприятливих факторів у виробництві заморожених 

напівфабрикатів є погіршення реологічних властивостей тіста. Як рецептурні 

компоненти для поліпшення якості виробів і реологічних властивостей тіста 

широко використовують жирові продукти. Поряд з гліцерином, який широко 

використовується в технології заморожування хлібобулочних напівфабрикатів, 

можуть застосовуватися й інші корисні кріопротектори: диметилсульфоксид, 

сахароза, трегалоза, глюкоза, метанол, пролін, гліцин, бетаїн, фруктоза, 

галактоза і лактоза [3, с. 79]. 
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Як покращувачі можуть бути використані модифіковані крохмалі, 

отримані різними фізичними та хімічними методами. Їх застосування підвищує 

гідрофільні властивості борошна і підсилює процес зміни білків клейковини в 

тісті, що забезпечує поліпшення структурномеханічних властивостей тіста та 

якості хліба. При використанні модифікованих крохмалів зростає обсяг хліба, 

поліпшується структура пористості. М'якуш стає більш еластичним [4, с. 23]. 

Як поліпшувачі були використані такі добавки, як крохмаль картопляний і 

крохмаль модифікований Paselli BC (E 1414). Проводили три заміси тіста. 

Перший – з додаванням картопляного крохмалю в кількості 30% до маси 

борошна. Другий заміс - з додаванням 15% картопляного крохмалю і 15% 

модифікованого крохмалю до маси борошна. Третій – з додаванням 

модифікованого крохмалю Paselli BC (Е 1414) в кількості 30% до маси 

борошна. Були проведені дослідження щодо впливу крохмалів на якість 

готових виробів, які випікалися після 3 діб зберігання напівфабрикатів в 

морозильній камері. Тісто готували за затвердженою раніше технологією з 

пшеничного борошна вищого гатунку і додаткової сировини [5, с. 21]. У табл. 1 

представлені рецептури виробів. 

Таблиця 1 – Рецептура виробів з крохмалем картопляним і 

модифікованим крохмалем Paselli BC (Е 1414) на 300 г борошна 

Сировина 
30% 

картпляного 
крохмалю 

15% 
картопляного + 

15% 
модифікованого 
крохмалів Paselli 

BC 

30% 
модифікованого 
крохмалю Paselli 

BC 

W 
сировини,% 

Борошно 
пшеничне 
вищого сорту 

210 210 210 14,5 

Крохмаль 
картопляний 

90 45 90 13,0 

Крохмаль 
модифікований 
Paselli BC (Е 
1414) 

_ 45 _ 7,0 
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Продовження таблиці 1 

Сіль харчова 4,8 4,8 4,8 3,0 
Цукор білий 
кристалічний 

15 15 15 75,0 

Дріжджі 
хлібопекарські 
пресовані 

15 15 15 0,15 

Патока 30 30 30 22,0 
Сироватка За розрахунком - 

 

Заміс тіста здійснювався на фаринографі Брабендера протягом 10 хвилин, 

потім тісто поділялося на шматки заданої маси. Тістові заготовки вкладалися в 

поліетиленові пакети і прямували в холодильну камеру, де температура повітря 

становила -8 ° С. Зберігали заморожені напівфабрикати в холодильній камері 

протягом трьох діб. Розморожування відбувалося в термостаті ТС-80 близько 

40 хвилин при температурі 29...31 °С. Після дефростації напівфабрикати 

прямували на розморожування в термостат при температурі 29...31 °С, 

протягом 55...60 хв.  

Готові вироби аналізували за фізико-хімічними та органолептичними 

показниками, дані наведені в табл. 2 і на рис. 1-4. 

Аналіз якості готових виробів показав, що обсяг і питомий обсяг виробів 

двох зразків, що містять модифікований крохмаль Paselli BC (Е 1414) 

практично не має відмінностей. Даний вид крохмалю відноситься до 

ацетильованих, а значить, має здатність утворювати міцні плівки і стійкий при 

зберіганні клейстер. Плівки з ацетату крохмалю, одержувані шляхом 

висушування розчину, більш гнучкі, краще розтягуються без розриву, ніж 

плівки з неацетильованого вихідного крохмалю. Крім того, утворюючи 

структуровані шари, ці тонкі прошарки володіють механічною міцністю, 

будучи стабілізаторами, зумовлюючи при цьому отримання хорошого питомого 

обсягу. Внесення модифікованого крохмалю Paselli BC (Е 1414) в кількості   

15% в тісто дозволило отримати вироби з поліпшеними органолептичними 

показниками. Готові вироби з додаванням 15% крохмалю картопляного і           

15% модифікованого крохмалю відрізнялися хорошою структурою пористості, 
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кращої еластичністю, ніж зразки з 30% модифікованого крохмалю. Всі зразки 

добре зберігали свою форму. Внесений вид модифікованого крохмалю не 

надавав виробам сторонніх присмаку і запаху. 

Таблиця 2 – Показники якості виробів з додаванням модифікованого і 

картопляного крохмалю 

Показники якості 
30% 

картопляного
крохмалю 

15% 
картопляного + 

15% 
модифікованого 

крохмалю 
Paselli BC 

30% 
модифікованого 

крохмалю Paselli BC 

Маса готових виробів, г 133,4 125,3 125,6 

V вироби, см3 410 410 400 
Питома V, см3/ г 
 

3,1 3,3 3,2 

Форма Правильна, відповідає даному виду виробу 

Колір кірки Світло-коричневий 
Коричневий (місцями 
темно коричневий) 
 

Стан кірки Гладка, без тріщин і підривів 
Стан м'якушки 
 

Білий, еластичний Білий, пружний 

Запах Відповідає виробу, без сторонніх запахів 

Смак Відповідає виробу, без сторонніх присмаків 

Характеристика 
пористості 

Велика, нерівномірна, добре 
розвинена, товщина стінок пір - 
товста 

Велика, нерівномірна, 
слаборозвинена, товщина 
стінок пір - товста 

Пористість,% 
 

68,5 79 71 

Вологість,% 
 

34,5 44,2 45,8 

Кислотність, град. 2,0 3,8 3,2 

Пенетрація, од. приладу  

∆Нзаг 183 214 127 

∆Нзаг 161 203 110 

∆Нзаг 22 11 17 
Відносна 
пластичність,% 

87,9 94,8 86,6 

Відносна пружність,% 12,0 5,1 13,4 
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Рисунок 1 – Профілограми органолептичних показників якості готових 

виробів з добавками 

 

 

 

Рисунок 2 – Графік залежності вологості готових виробів від обраної 

добавки 
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Рисунок 3 – Графік залежності кислотності готових виробів від обраної 

добавки 

 

 

Рисунок 4 – Графік залежності пористості готових виробів від обраної 

добавки 

 

З графіків видно, що найкращі показники пористості мали зразки, 
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виготовлені з додаванням 15% картопляного і 15% модифікованого крохмалю. 

Використання модифікованого крохмалю призводило до зниження пластичних 

властивостей і збільшення пружних властивостей у порівнянні з зразками на 

картопляному крохмалі. Так само у цих зразків була виявлена підвищена 

кислотність. Найбільш високим показником вологості володів зразок з 

додаванням 30% модифікованого крохмалю Paselli BC (Е 1414). 

За результатами проведення теоретичних і експериментальних досліджень 

розроблена технологія заморожених напівфабрикатів хлібобулочних виробів 

функціонального напряму, поліпшено показники якості готових виробів за 

рахунок використання крохмалю картопляного і модифікованого Paselli BC (Е 

1414). Це дозволяє отримати вироби підвищеної харчової і біологічної цінності 

з високими органолептичними і фізико-хімічні показники якості. 

Внесення модифікованого крохмалю Paselli BC (Е 1414) в кількості 15% в 

тісто дозволило отримати вироби з поліпшеними органолептичними 

показниками. Використання модифікованого крохмалю призводило до 

зниження пластичних властивостей і збільшення пружних властивостей, у 

порівнянні зі зразками на картопляному крохмалі. Тобто, використовуючи 

даний вид модифікованого крохмалю можна регулювати структурно-механічні 

характеристики виробів, так як, володіючи підвищеним ступенем 

гідрофільності і здатністю утворювати міцні плівки при набуханні, 

модифікований крохмаль сприяє підвищенню пружних властивостей м'якушки. 

Висновки. Таким чином, застосування добавки 15% картопляного і 15% 

модифікованого крохмалю при виробництві заморожених напівфабрикатів 

дозволить: 

- випускати хліб функціонального призначення із заморожених 

напівфабрикатів; 

- регулювати структурно-реологічні властивості тіста заморожених 

напівфабрикатів, а, отже, і готових виробів; 

- поліпшити органолептичні показники готових виробів. 

При наявності ряду переваг впровадження такої технології в виробництво є 

доцільним. 
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Штурма Д.В. 

Здобувач освітнього ступеня «бакалавр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИГОТОВЛЕНІ ОВОЧІ НА ГРИЛІ ТА ЇХ КОРИСТЬ  

ДЛЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

В статті висвітлено поняття технології приготування страв з овочів на 

грилі. Розглянуто та досліджено їх користь для організму людини та основні 

способи приготування їх на грилі.  

Ключові слова: харчування, здоров’я, овочі, технологія приготування гриль. 

Постановка проблеми. Найбільшою проблемою людства являється 

харчування і як слідство вплив харчування на організм людини. Саме тому в 

останні роки помічено збільшення уваги даної проблеми та як шлях вирішення 
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запропоновано звертати увагу на якісні харчові продукти, а саме – овочі. Адже 

саме те як ми харчуємось позначається на захисних силах організму, на 

зниженні рівня впливу токсичних сполук та несприятливих економічних 

чинниках.  

Обґрунтована проблема яка є актуальною для науковців та споживачів, так 

як є потреба в засвоєнні та впровадженні нових технологій приготування,  

інноваційних підходів та крафтових тенденцій до продуктів.  

Сучасне виробництво характеризується стрімким розвитком сегментів 

призначених для поліпшення функціонування усіх органів та систем організму 

людини. Інноваційні технології, які активно впроваджуються дозволяють 

виготовляти, обробляти продукцію новими методами та шляхами. 

Незважаючи на невеликі терміни реалізації овочів, їх мета одна - захист 

організму людини, поліпшення стану здоров’я, подовження тривалості життя та 

підвищення адаптаційних можливостей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій за темою. Сучасність вимає 

детального розгляду проблеми стану здоров’я людей, проблеми здорового 

способу життя Перспектива її динаміки активізує інтерес науковців та 

практиків до основної проблеми сучасного людства.  

У роботах Дубограй О., Апанасенка Г., Платонова розглянуто основні 

загальнотеоретичні проблеми з даної теми, а саме формуванню здорового 

способу життя. Проблеми впровадження та розробки оздоровчих технологій 

для людей присвячені праці Г. Данилової, В. Ільченко, Н. Коцур та В. Корж.  

Безпосередньо, валеологічний напрямок у розгляді даного питання 

належить працям таких учених: М. Гриньової М, Гончаренко,  Н. Максимової 

Н. Денисенко, Л. Сущенко. 

Предметом розгляду вітчизняних та зарубіжних вчених стали оздоровчі 

традиції та методи, які розкрили у своїх працях О. Ващенко, Г. Коломієць,                

Г. Мещерякова, І. Піскунова, М. Стельмаховича. 

Виклад основного матеріалу. Овочі – це соковиті продукти трав’янистих 

рослин (коренеплоди, бульбоплоди, пагони, стебла, листки, бруньки, суцвіття, 
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плоди, цибулини та ін.) одно -, дво - та багаторічних культур, які 

використовують як продукти харчування у свіжому чи переробленому вигляді.  

Овочі у великих кількостях підвищують настрій і задовольняють цикл 

життя , у своєму складі  вони містять тринадцять з двадцяти вітамінів, що 

свідчить про їх важливість. Людина не може існувати без овочів, це 

найважливіший чинник навколишнього середовища, який впливає на організм 

людини протягом усього життя.  

Проблему збереження здоров’я населення розглядають не лише медицина 

та біологічні науки, її розглядають і новітні харчові технології.   

Нутриціологи світу доводять той факт, що одне лише звичне харчування 

призводить до харчової недостатності, тобто колосальної недостачі вітамінів, 

дефіцит білків, макро - та мікро - елементів. 

Однією з найважливіших проблем планети Земля та України в цілому, 

постає проблема поліпшення структури харчування. Накопичений світовий 

досвід показує, що недостатньо вирішити дану проблему лише шляхом 

збільшення обсягів виробництва та розширення існуючого асортименту 

традиційних харчових продуктів.  

Тож, аби вирішити це завдання, вчені та практики зійшлись на думці про 

розроблення та реалізацію нових технологій виробництва харчових продуктів, 

які відповідатимуть вимогам та потребам організму споживача. Це безумовно 

продукт оздоровчого характеру, який має профілактичне та функціональне 

призначення.  

Мао Дзе Дун, якого характеризують як знавця та організатора культурних 

революцій влучно розкрив технологію оцінки харчової цінності овочів. Він 

сказав: «Щоб оцінити – потрібно пожувати». Що свідчить про смакові якості 

овочів, а при регулярному споживанні результати стануть видимі. 

Жан Антельм Брайа-Саверен – відомий французький класик «кулінарної 

художньої літератури» зазначає: «Доля нації залежить від того , як вона 

харчується».  
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Звичайно, основою їжі для українців є: хліб, картопля, м'ясо, риба, 

борошняні вироби, а овочі споживаються лише сезонно. Але овочі необхідні 

для нормального функціонування організму людини в цілому, тому їх 

споживання має бути постійним. Звичайно в сезонні періоди овочі можуть 

дозволити собі багато хто, а от взимку овочі разюче підіймаються в ціні, що 

зумовлює менший попит.  

Цю проблему необхідно вирішувати шляхом вирощування овочів на 

території нашої держави в масштабніших кількостях. 

Наші спостереження щодо популярності споживання овочів на території 

України показують, що найбільшою популярністю користуються овочі, які 

можна споживати в сирому вигляді – огірок, помідор, капуста, горох, цибуля, 

перець, кавун, диня. Це свідчить про малу обізнаність людей, щодо шляхів 

приготування овочів.  

Овочі, мають у своєму складі білки, вуглеводи, жири і органічні кислоти, 

клітковину, вітаміни, ароматичні і мінеральні речовини, грають у харчуванні 

людини особливо важливу роль. Овочі є джерелами різних вітамінів, без яких 

неможливе життя людини. Так, вітаміни С, Р, провітамін А надходять в 

організм виключно з овочів.  

Овочі сприяють підтримці кислотно-лужної рівноваги в крові і тканинах, 

що має велике значення для правильного обміну речовин. Систематичне 

включення овочів в повсякденне харчування створює сприятливий фон для 

нормалізації нервовій збудливості, зниження нервово-емоційних реакцій і 

запобігання загального нервово-психічного перенапруження. 

Хімічні елементи які містяться в овочах показані табл. 1.  
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Таблиця 1 – Хімічні елементи, які містяться в овочах 

Назва хімічного 
елементу 

 
Кількість поживних речовин мг/100 г, 

 
Приклад овочів 

 
 

Калій 
 

774 
529 
579 
508 
500 
430 

Шпинат 
Пастернак (корінь) 

Хрін 
Картопля 
Щавель 
Селера 

 
 
 

Кальцій 

 
223 
119 
106 
100 
15 
15 
10 
14 
17  

 
Кріп 
Хрін 

Шпинат 
Цибуля зелена 

Кабачки 
Баклажани 
Картопля 
Томати 
Огірки 

 
Фосфор 

130 
122 
100 
95 

Хрін 
Горошок зелений 

Шпинат 
Петрушка 

 
Магній 

85 
85 
82 

Петрушка 
Щавель 
Шпинат 

 
Натрій 

100 
86 
80 
79 
62 

Хрін 
Буряк 
Часник 

Петрушка 
Шпинат 

 
 

Залізо 
3,5 
2,0 
1.4 
0,9 
0,8 
0,5 

Шпинат 
Щавель 
Буряк 

Картопля 
Цибуля 

Капуста білоголова 

 

Але овочі не лише багаті хімічними елементами, в овочах міститься 

безліч вітамінів наведених табл.2. 

 

Таблиця 2  – Вітаміни, що входять до складу овочів 

Назва вітаміну Кількість у продукті мг/100 
г 

Продукт  

С 200-250 
30 

солодкий перець 
капустяні овочі 
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Продовження таблиці 2 

В1 

 

 

В3 

 

 

 

 

 В6 

 

 

 

В9 

0,34 
0,19 
0,12 
0,8 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,28 
0,3 
0,3 
0,35 
117 
40 
11 

бруква 
щавель 
картопля 
зелений горошок 
капуста цвітна 
інжир 
селера 
картопля 
брюссельська капуста 
цибуля зелена 
картопля  
перець зелений 
петрушка 
салат 
томат 

А 9 
4,5 
2,4 
2 
1,7 
1,7 
1,5 
1,5 

морква 
шпинат 
часник  
перець червоний 
цибуля зелена 
петрушка 
гарбуз 
буряк 

Р 
 
РР 

75 
25 
2 
1,2 
1,3 

морква 
капуста 
горошок зелений 
часник 
картопля 

Е 10,3 
2,6 
2 
1,8 

шпинат 
горошок зелений 
зелена цибуля 
петрушка 

 

Питання користі овочів для організму людини вченими вже доведено. Але ж від 

цього кількість людей які вживатимуть овочі в свій раціон не збільшиться, тому 

пропоную систему яка, можливо, допоможе вам споживати більше овочів 

додавайте овочі в свої улюблені страви [11] 

 намагайтеся регулярно готувати салати; 

 експериментуйте, змішуйте овочі в різних поєднанням; 

 прикрашайте сирими овочами ваші страви; 

 не забувайте про закуски з овочів; 

 готуйте соки з овочів; 
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 навчіться готувати овочі гриль. 

Говорячи про розширення спектру в сфері приготування овочів можна 

сміливо обирати спосіб приготування на грилі. Страви на грилі – це справжнє 

спасіння для людей, що прагнуть зберегти здоров’я, фізичну форму, але 

люблять смачно поїсти. Такий спосіб  приготування використовували ще наші 

предки, які готували їжу над полум’ям натикаючи їжу на палиці.  

 Сміливо можна говорити про користь запікання овочів на грилі. 

Короткочасне запікання овочів, яке досягається завдяки використанню гриля, є 

більш корисним аніж смажені овочі. В першу черги, овочі коли готуються 

таким шляхом виділяють власні жири, що призводить до зменшення 

енергетичної цінності страви в готовому вигляді. В готових стравах містяться 

вітаміни які присутні в сирому вигляді, на відміну від смажених овочів, які 

смажаться на великій температурі, що спричинює розпад позитивних елементів 

та вітамінів.  

Овочі гриль – смачна та здорова альтернатива смаженим на олії 

продуктам. Використовувати даний метод можна не лише на професіональний 

гриль установках, сучасні умови дозволяють придбання міні грилів, гриль - 

сковорідок, гриль - мікрохвильових печей. Тобто, користь та смак можна 

приготувати навіть в домашніх умовах.  

Кухарі, які спеціалізуються на приготуванні овочів гриль радять 

дотримуватись таких правил, задля того аби ваша страва була смачною та 

корисною: 

 овочі перед приготуванням лишіть у холодній воді на пів години, щоби 

вони не були сухими; 

 змастіть овочі перед викладанням на гриль олією; 

 соліть овочі лише після їхньої готовності, інакше, з них вийде весь сік; 

 підсмажуйте овочі різаними на шматочки, так вони просмажаться 

скоріше та будуть рівномірно приготованими. 

поєднання смаків овочів приготованих способом гриль, так як сама 

технологія приготування овочів даним способом  характеризується як над 
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проста. Вона полягає лиш у виборі інструменту: гриль в домашніх умовах, на 

мангалі, в мульти печі. Гриль - це добре відомий інструмент, який позиціонує 

себе з найздоровіших способів приготування їжі. Це пояснюється 

використанням малої кількості олії, за потреби можна використати кілька 

крапель олії. Неодмінна користь полягає у зберіганні великої кількості мікро 

елементів та вітамінів у складі овочів, на відміну від способу варіння та 

смаження.  

Найбільш підходящі овочі для гриля – баклажани, картопля, гриби, 

спаржа, кабачки, перець, артишоки.  

Для приготування овочі викладають на металеву пластину, або лист, або 

попередньо загорнувши їх в фольгу. Більшість грилів як правило газові, або ж 

електричні (якщо вони домашні). Гриль має бути дуже гарячим для 

приготування страв.  

Висновки  Сучасний спосіб життя: стрімкий, швидкий, змушує людей до 

швидкого перекусу та насичення організму, це економить час - але здоров’ю 

приносить велику шкоду. Люди менше уваги та часу приділяють правильному 

харчуванню, що спричинює безліч розладів в її організмі. Тож необхідно 

повертатись до витоків, створити умови для здорового та не менш правильного 

харчування. Цьому допоможуть овочі в раціоні людини.  

Відповідно до основних періодів розвитку людства змінювались уявлення 

про правильне харчування. Завжди існувала мрія про ідеальну їжу, котра 

містила б лише корисні сполуки та сприяла людині в її вдосконаленні. Але з 

розвитком цивілізації, з її осучасненням люди забули про неоціненну користь 

овочів.  

Незважаючи на низьку енергетичну цінність, значення овочів дуже 

високе і полягає в постачанні необхідних речовин, які відсутні в інших 

продуктах харчування. Овочі є джерелом вітамінів, які позитивно впливають на 

обмін речовин, фізіологічні функції й підвищення захисних властивостей 

організму: аскорбінова кислота підвищує стійкість до багатьох хвороб, цинги, 

зменшує вміст холестерину в крові. «Мінімум калорійності плюс максимум 

біологічної цінності – говорить одна з перших заповідей сучасної науки про 

раціональне харчування». 
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ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОЇ КУХНІ 

(СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ДІЄТА) 

Сучасний динамічний ритм життя людини часто стає на заваді правильному, 

здоровому харчуванню, яке, як відомо, є запорукою хорошого здоров’я. Саме 

тому вченні всього світу активно досліджують різноманітні харчові 

практики, намагаючись знайти оптимальний спосіб харчування для різних груп 

населення. Так, станом на сьогодні однією з найбільш популярних методик є 

середземноморська дієта, дослідження якої показують не аби який позитивний 

вплив на організм людини. 

Ключові слова: Середземномор’я, середземноморська дієта, 

середземноморська кухня, мононенасичені жири, омега-3 жирні кислоти, 

баланс поживних речовин. 

Протягом останнього десятиліття особливий інтерес у вченних-

нутриціологів зі всього світу викликав принцип середземноморського 

харчування. Було встановлено, що жителі країн Середземномор’я вкрай рідко 

страждають від інфарктів, ожиріння, діабету, проблем з серцево-судинною 

системою, хоча їх  раціон містись багато жирів та вуглеводів.  Так іспанські 

вчені протягом чотирьох років досліджували середземноморську кухню, 

дійшовши висновку, що середземноморський вид харчування сприяє 

поліпшенню мозкової діяльності у літніх людей і запобігає розвитку хвороби 

Альцгеймера і когнітивних порушень. Американські вчені визначили, що даний 

тип харчування на 33% знижує ризик розвитку серцево-судинних порушень і 

на 24% - ризик розвитку раку [1]. В середині XX ст американські дієтологи 

Маргарет і Ансель Кейс створили термін  «середземноморська дієта», який вже 

у 2010 був  включений до спадщини ЮНЕСКО. Саме тому, дослідження даного 

виду харчування, на нашу думку, актуальне ще й досі. 
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 За  мету, у проведеній роботі, ми  поставили питання дослідження 

основних принципів середземноморської дієти та особливостей харчування 

людей, різних регіонів Середземномор’я. 

Над питаннями особливостей кухонь народів світу працювали                

Іваннікова Є.І., Коршунова Г.Ф., Волощук Р.А., Ростовський В. 

Середземномор'я - міжконтинентальний історичний регіон, що 

простягнувся довкола Середземного моря та включає в собі також і саме море, і 

острови на ньому. До Середземномор'я відносять прибережні регіони Південної 

Європи, Передньої (або Західної) Азії та Північної Африки. Площа близько               

4 мільйонів км². 

Характерною особливістю цього простору, в порівняні з іншими 

подібними регіонами внутрішніх морів, - є його географічне положення на 

теренах трьох континентів. Країни, територія яких знаходяться в межах цього 

регіону часто називаються середземноморськими. Проте територія декотрих із 

них, як наприклад Іспанія та Франція, виходить за межі регіону. А Португалія, 

що теж вважається середземноморською країною, взагалі не має прямого 

доступу до вищевказаного моря. 

Існує декілька критеріїв щодо розмежування Середземномор'я. Вони 

носять попри фізично-географічний та політичний, насамперед і кліматичний 

та культурний характер. Так би мовити «на око», межі Середземномор'я нерідко 

визначають як ареал природного та потенційного поширення оливкового 

дерева. 

Нестримна Барселона і розслаблений Тель-Авів, Ніцца і Канни, де на 

набережних знаменитостей більше, ніж звичайних людей, Палермо, у чиїй 

архітектурі гармонійно сплелися Захід і Схід, античні Афіни і легендарна 

Александрія - Середземномор'я упродовж багатьох століть залишається одним з 

найбільш різноманітних і гостинних регіонів світу. 

Останніми роками середземноморська дієта і кухня набувають все більшої 

популярності.  
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Мешканці Середземномор’я, як правило, вживають продукти з високим 

вмістом жиру, але частота випадків серцево-судинних і онкологічних 

захворювань у них набагато нижча, ніж у людей, що живуть в інших частинах 

світу. Це є незвичним, оскільки більшість дієт з великою кількістю жирів 

пов'язані з вищим рівнем захворювань і смертності. Ця відмінність може бути 

викликана використанням оливкової олії (оливи), замість інших рослинних 

олій. Олива - це джерело мононенасичених жирів, які, навпаки, зміцнюють 

стінки артерій. 

Проте ймовірніше, що ці особливості викликані різницею в усьому раціоні 

здорового харчування, а не лише присутністю оливкової олії. 

Середземноморська дієта також відрізняється високим вмістом антиоксидантів 

в овочах, бобах і горіхах - набагато вищим, ніж у типовій Західній дієті, а також 

низьким вмістом насичених жирів. У цьому регіоні споживають  мало 

червоного м'яса, а також є обмеженим вжиток молока, за винятком невеликої 

кількості сирів і йогуртів. 

Особливості дієти мешканців Середземномор’я в основному можна 

представити так: оливки і оливкові олії; цілісні зерна, що, переважно, містяться 

в хлібі та зернових культурах; дуже мало червоного м'яса; риба та інші 

морепродукти; трохи сиру, але менше молока; велика кількість овочів; боби і 

горіхи;  червоне вино [3]. 

Середземноморську кухню формують більше ніж 15 країн, основну базу 

складають грецька, іспанська, турецька, італійська, французька, португальська 

кухні. 

 Країни Середземномор’я розташовані на трьох континентах - Південна 

Європа, Західна Азія, Північна Африка - тому не дивно що їх кулінарні традиції 

мають сильно різняться. Розглянемо більш детально деякі з них. 

 Греція -  не просто країна, представник середземноморської кухні. Саме 

тут вона і зародилась, поєднуючи в собі традиції Балкан, Франції, Італії та 

Близького Сходу. Для приготування страв використовують виключно свіжі 

продукти, трави та їх суміші, прянощі та спеції (корицю, базилік, білий перець, 
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мускатний горіх), оливкову олію, лимони, баклажани, свіжі оливки, артишок, 

виноградне листя, помідори, огірки, цибулю, перець, зелену квасолю. Овочі 

зазвичай фарширують, запікають або готують свіжі салати. Риба і 

морепродукти є візитівкою Греції, особливо популярні - макрель, тунець, 

хамса, мідії, креветки, восьминоги.  

Іспанська кухня має багато спільних рис з португальською, італійською та 

французькою - середземноморська суміш часнику, оливкової олії, помідорів та 

зеленого перцю, але з відтінком східних традицій, більш ситна, пряна та гостра. 

Продуктовий кошик для іспанських страв містить і популярні 

середземноморські продукти - рибу, морепродукти, овочі, маслини, оливкову 

олію, і не типові для цього регіону - картоплю, перець, шоколад. Широко 

поширені східні прянощі, мигдаль, гарніри з рису. В іспанській кухні 

використовують майже всі види м’яса -  яловичину, баранину, свинину, птицю 

та копчені м’ясні і ковбасні вироби. З овочів використовують помідори, перець, 

капусту всіх видів, кабачки, баклажани, моркву, петрушку, селеру, огірки, 

картоплю, боби. В Іспанії багатий асортимент фруктів - лимони, персики, 

інжир, фініки, гранати, абрикоси, яблука, груші, сливи, ананаси, дині. 

Характерною ознакою іспанської кухні є використання зелені шавлії, 

подрібнених волоських горіхів, шафрану.  

Португальську кухню важко назвати високою, її формують прості, ситні 

страви з риби і морепродуктів, м’яса і капусти, сирів. В Португалії вживають 

значно менше зелені, страви не гострі і з помірною кількістю прянощів, 

соковиті, часто досить жирні. Окрім традиційної оливкової олії в якості жирів 

використовують смалець і вершкове масло. До списку традиційних продуктів 

для цього регіону належать ковбаси, сири, боби, широко використовується 

шпинат, мангольд і нут. Найпоширеніші види риби і морепродуктів - макрель 

або сардини, морський чорт, окунь, тунець, краби, молюски, восьминоги. 

 Серед усіх представників середземноморської кухні однією з 

найвідоміших у світі є італійська. В основному італійська кухня складається з 

сезонних продуктів. Страви формуються з овочів, злаків, фруктів, риби, 
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морепродуктів, сирів, м’яса, томатів, пасти та макаронних виробів, рису. Усе 

готується на оливковій олії, або заправляється нею. Основа практично всіх 

національних страв - борошняні вироби, для яких, як правило, використовують 

сировину з твердих сортів пшениці. Страви зазвичай гострі та пряні. Італія 

відома великим різноманіттям сирів - пармезан, моцарелла, горгонзола, 

маскарпоне, вони є складовою більшості страв.  

Однією з найбільш різноманітних вважається турецька кухня – широкий 

асортимент страв, оригінальний смак, неповторність рецептур виділяють її 

серед інших. Оскільки країну оточує чотири моря, особливе місце займають 

риба. Найпопулярніша - хамса і морепродукти: восьминоги, омари, устриці, 

креветки, каракатиця. Також популярні баклажани, томати, кабачки, солодкий 

перець, артишоки, часник і цибуля, бобові, квасоля, нут, рис, молочні продукти, 

горіхи, фрукти і ягоди, сухофрукти. З овочів та риби готують різного роду 

соління.  

Якщо турецька кухня характеризується різноманіттям страв, то за 

вишуканість у середземноморській гастрономії відповідає Франція. Французька 

«висока» кухня відома насамперед соусам, без них не подається жодна страва. 

Традиції середземноморської кухні спостерігаються найбільше на узбережжі 

моря - тут багатий вибір риби та морепродуктів. До традиційної сировини 

належать овочі і коренеплоди - картопля, різні сорти цибулі, стручкова квасоля, 

шпинат, різні види капусти, помідори, баклажани, селера, петрушка, салати. Ще 

одна характерна риса французької кухні - широке використання в гарнірах 

артишоків, спаржі, латуку [4].  

Дослідивши гастрономічні традиції країн Середземномор’я можна 

виділити ряд спільних правил.  

Перше місце харчової піраміди посідають морепродукти та риба, м’ясо 

готують значно рідше. Риба містить омега-3 жирні кислоти, які корисні для 

серця і мозку, тому, можливо, це є однією з причин сприятливої дії 

середземноморської дієти на здоров'я. Ще один плюс риби -  низький вміст  

жиру і калорій, таким чином, це робить її важливим джерелом білка. М'ясо 
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птиці та яйця, також є джерелами білка. Глибоко просмажені харчові продукти 

виключаються цією дієтою кардинально. В рецептах досить рідко зустрічається 

вершкове масло, маргарин (частіше за все, ці продукти замінюють на оливкову 

олію), свинина, молоко, а сири, йогурт, горіхи та оливки вживаються щоденно. 

Важливе місце займають овочі та фрукти у вигляді салатів, закусок, гарячих 

страв і десертів. Фруктові тарілки, легкі кремові десерти є невід’ємною 

частиною трапези. Значну частину раціону формують складні вуглеводи - свіжа 

випічка, паста, макаронні вироби, крупи - основні гарніри до других страв. 

Серед напоїв перше місце посідає чиста вода, чай та лимонади власного 

приготування. Обов’язкова традиція 1-2 келихи якісного червоного вина в день.  

Розглянемо детальніше середземноморські принципи харчування.  

Основне правило середземноморської кухні - свіжі і якісні продукти. В 

першу чергу - практично повна відсутність фаст-фуду, заморожених продуктів, 

страв швидкого приготування.  

Замість тваринних жирів надається перевага рослинним, найчастіше для 

приготування, а також  заправки страв використовується оливкова олія. Стави 

середземноморської кухні практично не обходяться без її використання, а 

Іспанія, Греція та Італія до того ж є лідерами з її виготовлення та експорту. 

Важливо обирати правильний сорт олії для того чи іншого виду кулінарної 

обробки. На основі оливкової олії готують соуси до усіх страв, наприклад, 

лимонний соус -  до риби, м’ятний - до овочів, часниковий – до пасти.    

   Тваринний білок, що потрапляє до організму з раціону харчування 

жителів Середземномор’я на 70 відсотків задовольняється за рахунок риби та 

морепродуктів і лише на 30% за рахунок м’яса і м’ясопродуктів.  В першу 

чергу, зрозуміло, це обумовлено розташуванням країн, яке забезпечує доступ до 

свіжих морепродуктів протягом року. Крім того, прийнято вважати, що крім 

білка морепродукти приносять до організму більше насичених кислот, 

мікроелементів та вітамінів ніж м’ясо. М’ясо представлене у вигляді птиці, 

баранини та яловичини, свинина майже не споживається.  
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Всі рецепти середземноморської кухні майорять свіжими овочами, 

зеленню, травами. Овочі забезпечують організм практично всіма необхідними, 

вітамінами, органічними кислотами, вуглеводами, білками і жирами. Це 

підтверджують і прості рецепти страв Середземномор’я: нічого зайвого, 

мінімальна обробка, оливкова олія і духмяні трави. 

Ще одна невід’ємна частина середземноморського меню - йогурти і сири, 

які є джерелами кальцію і калію.  На основі йогурту,  зелені і трав готують 

соуси до усіх страв і заправки до салатів, натомість жирна сметана та майонез 

не використовується взагалі. Найпопулярніші сири: козячий, фета, пармезан [5]. 

 Дослідивши середземноморські принципи харчування вчені створили 

термін «середземноморська дієта». Незважаючи на назву дана система 

харчування не має нічого спільного з дієтою в класичному її розумінні, вона не 

є обмеженням в харчуванні, швидше зібранням правил за якими харчуються 

жителі середземноморських країн. Завдяки унікальному впливу на організм 

людини - покращення стану здоров’я і зовнішнього вигляду, зниження ризиків 

розвитку хронічних захворювань, середземноморська дієта стала єдиною 

системою харчування, яка в 2010 році потрапила до списку нематеріальної 

спадщини ЮНЕСКО. Основними представниками цієї системи харчування 

було визнано Грецію, Італію та Марокко, а в 2013 році список розширили Кіпр, 

Хорватія, Іспанія та Португалія [6].  

Головний принцип середземноморської системи харчування полягає в 

балансі поживних речовин  -  50-60% становлять складні вуглеводи, 30-40% 

припадає на овочі та рослинні жири, 10-20% становлять білки. Денний раціон 

ділять на 5 прийомів, а от розмір і калорійність порцій не рахують.  

Як вже зазначалось вище, до щоденного раціону мають входити свіжі 

овочі і фрукти, зернові, включно з цільнозерновим хлібом і макаронами з 

твердих сортів пшениці, бобові, горіхи, насіння, трави, спеції, якісна оливкова 

олій. Рибу і морепродукти достатньо вживати 4-5 разів на тиждень, біле м’ясо, 

яйця, сир і молокопродукти - 3-4 рази, а червоне м’ясо і солодощі - 1 раз на 

тиждень. Невід’ємною частиною харчування є велика кількість води і від 10 до 

50 мл якісного червоного вина в день [7]. 
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Отже, слід зазначити, що середземноморську кухню сформували традиції 

трьох континентів, тому вона увібрала в себе найкращі здобутки світових 

кухонь, поєднавши зі своїми морськими дарами, величезною кількістю овочів 

та зелені і заправила все оливковою олією з власних берегів - саме так ми 

отримали унікальну систему харчування.  
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ВІТАМІН С, ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ  

У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ 

Першочерговим завданням харчової галузі є дослідження та впровадження 

способів приготування їжі, які дозволятимуть максимально зберігати користь 

продуктів. Збереження вітаміну С в овочах складне завдання, оскільки він 

надзвичайно чутливий до будь-якої обробки. Проаналізувавши його 

властивості і вплив різних кулінарних процесів можна знайти найбільш 

оптимальні методи приготування страв з овочів. 

Ключові слова: вітамін С, теплова обробка, сублімаційна сушка, су-від, шокове 

заморожування. 

Одним із найважливіших продуктів для здорового збалансованого 

харчування людини є овочі, їх вплив на організм надзвичайно важливий – овочі 

посилюють виділення підшлункового соку, поліпшують процес травлення, 

підтримують рівень кислотно-лужного балансу, містять бактерицидні речовини 

і  вітаміни А, С, Р, В1, РР, Е, К, мінеральні речовини які беруть участь у всіх 

процесах обміну та без яких не можливо функціонування організму людини.              

В сучасних умовах життя особливу цінність має вітамін С (аскорбінова 

кислота), який не може синтезуватись людським організмом, отримати його 

можна лише з фруктами та овочами. Тому дослідження впливу теплової 

обробки на вітамін С і пошук найбільш оптимальних варіантів для його 

збереження актуальна тема, що потребує уваги.  

Цим питанням займались такі вченні, як: Чарльз Глен Кінг (американський 

біохімік, який першим виділив вітамін С і дослідив його),  М. Петенкофер, 

К. Фойт, М. Рубнер, О.О. Покровський, Л. Полінг, П. Маккафері, В.І. Смоляр, 

О.Л. Лисенко та інші.  
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Метою статті є дослідження властивостей вітаміну С (аскорбінової 

кислоти) та їх зміни під час технологічного процесу. 

 Нами було досліджено поведінку вітаміну С за різних умов процесу 

приготування і запропоновано найбільш оптимальні методи зберігання його в 

овочах.  

Вітамін С, або аскорбінова кислота відомий кожному як сильний 

імоностимулятор, проте це не єдиний сектор його дії - він бере участь в окисно-

відновних процесах, регенерації тканин, забезпечує еластичність та міцність 

кров’яних судин, підтримує імунітет, сприяє утворенню колагену та кісткової 

тканини, міжклітинних речовин. Розглянемо детальніше його властивості.  

Без участі вітаміну С організм не здатний виробляти білок колаген,  який є 

основою м’язів, кіток, хрящів, шкіри та усіх тканин організму. Аскорбінова 

кислота має антистресову дію – куріння, вживання алкоголю, надмірна вага 

спричиняють швидке згорання вітаміну в організмі, тому людям з шкідливим 

звичками варто збільшувати норму його споживання. Незамінною є здатність 

цього вітаміну стимулювати вироблення імунних клітин, інтерферону і антитіл, 

тому при вживанні аскорбінової кислоти тривалість вірусних захворювань 

скорочується на 23%, а його нестача викликає ускладнення. Люди, з достатнім 

споживанням вітаміну С майже на 50% більше захищені від ризику інсульту, 

тому що він здатен контролювати рівень холестерину в крові. В умовах 

сучасного екологічного стану вітамін С особливо проявляє здатність 

посилювати процеси детоксикації організму, виведення нітратів та важких 

металів, вироблення ферментів. Він активно взаємодіє з іншими групами 

вітамінів: забезпечує доставку вітаміну D в клітини, активує дію фолієвої 

кислоти (В9) та вітаміну В12, у поєднанні з вітаміном Е сповільнює розвиток 

ряду хвороб [1]. 

Для різних груп населення, в залежності від віку, статі, фізичного 

навантаження, існує добова норма споживання аскорбінової кислоти, її 

наведено у таблиці 1 [2].  
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Таблиця 1 – Добова норма вживання аскорбінової кислоти (вітаміну С) 

Категорія 

населення 
Вік Стать Норма вживання вітаміну С, мг/добу 

Немовлята 0-6 місяців - 40 

Немовлята 7-12 місяців - 50 

Діти 1-3 роки - 40 

Діти 4-8 років - 45 

Діти 9-13 років - 50 

Підлітки 14-18 років Ч 80 

Підлітки 14-18 років Ж 75 

Дорослі 19+ років Ч 80 

Дорослі 19+ років Ж 70 

Курці  - Ч 95 

Курці - Ж 90 

Вагітні - Ж 80 

Годуючі грудьми - Ж 95 

Особи похилого віку  60+ Ч 100 

Особи похилого віку 60+ Ж 100 

 

Найкращим способом отримати максимальну кількість аскорбінової 

кислоти є споживання свіжих, якісних не оброблених овочів, або підданих 

мінімальній тепловій обробці. Салати, закуски, страви зі свіжих овочів, 

приготовлені безпосередньо перед споживанням здатні забезпечити організм 

людини вітамінами в достатній кількості. Проте забезпечити їх круглорічне 

споживання практично не можливо, а в процесі приготування більшості страв 

овочі піддаються  чищенню, нарізанню, тепловій обробці, до того ж овочі і 

страви з них зазвичай  зберігаються тривалий час. Все це негативно впливає на 

вміст вітаміну С в них.  Кількість аскорбінової кислоти в різних овочах, плодах 

та ягодах наведено у таблиці 2 [3]. 
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Таблиця 2 –  Вміст вітаміну С у свіжих овочах, плодах, ягодах 

Назва продукту 
Вміст вітаміну С в мг на 100 г їстівної 

частини продукту 

Овочі 

Баклажани  5 

Боби 20 

Буряк 10 

Горошок зелений 25 

Кабачки  15 

Капуста білокачанна 25 

Капуста цвітна 70 

Картопля 20 

Кріп 100 

Морква 5 

Огірки 10 

Патисон 23 

Перець зелений солодкий 150 

Перець червоний солодкий 250 

Петрушка зелень 150 

Редис 25 

Редька чорна 20 

Салат зелений 15 

Томати 25 

Топінамбур 30 

Цибуля ріпчаста 10 

Цибуля зелена 30 

Шпинат 55 

Щавель 43 

Фрукти, ягоди 

Абрикоси 10 

Айва 23 

Алича 13 

Чорна смородина 200 
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Продовження таблиці 2 

Обліпиха  200 

Ківі  90 

Полуниця  55 

Апельсин  60 

Малина 30 

 

Теплова обробка (варіння, тушкування, смаження і т.д) завдає вітаміну С 

найбільшої шкоди. Тривале приготування може призвести до часткової, або 

повної руйнації аскорбінової кислоти, тому варто звертати увагу на 

рекомендації щодо приготування овочевих страв. Овочі краще варити, 

закладаючи у киплячу воду і не знімаючи шкірку – це скорочує час варіння і 

запобігає втраті вітаміну, наприклад картопля залита холодною водою і зварена 

без шкірки втрачає 35% вітаміну С, а опущена у киплячу воду зі шкіркою –  до 

7%. Нетривале смаження овочів призводить до втрати 20% вітаміну від 

початкової кількості, а в овочевих запіканках, час приготування яких зазвичай 

перевищує 30 хв. він руйнується на 85%.  Найкращим способом теплової 

обробки овочів є варіння на парі, при якій зберігається в середньому 85 % цього 

вітаміну [4].  

Саме тому нами було прийняте рішення розробити рецептуру холодної 

закуски. В якості такої закуски ми пропонуємо салат «Вітамінний бум», його 

рецептуру та вміст вітаміну С у ньому наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 – Технологічна карта салату «Вітамінний бум» 

Найменування продукту Витрати продукту, г Вміст вітаміну С, мг 

Перець червоний солодкий 35 87,5 

Петрушка зелена 10 15 

Шпинат 30  16,5 

Ківі  30 27 

Кедровий горіх 10 0,08 

Лосось 30 - 
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Продовження таблиці 3 

Заправка:   

Оливкова олій 4 - 

Оцет 3 - 

Мед 3 - 

Сіль 0,2 - 

Вихід, г 150 146,08 

 

Для приготування салату було використано овочі, фрукти та зелень в яких 

міститься найбільша кількість вітаміну С (таблиця 2).   

Для підвищення харчової та енергетичної цінності ми додали до салату 

кедровий горіх та лосось. Кедровий горіх не багатий вітаміном С                

(в 100 г міститься 0,8 мг), але у великій кількості містить: вітаміни – групи В,      

Е (9,33 мг в 100 г),  РР (4,38 мг в 100 г),  макроелементи – калій (597 мг в 100 г), 

фосфор (575 мг в 100 г), магній (251 мг в 100 г), кальцій (18 мг в 100 г), 

амінокислоти – лізин (12,4 г в 100 г білка), метіонін (5,6 г в 100 г білка), 

триптофан (3,4 г в 100 г білка). Лосось особливо цінний завдяки наявності у 

його складі Омега-3 жирних кислот, крім того у 100 г міститься – вітамін B12: 

2,8 мкг, ніацин: 8,045 мг, фосфор: 252 мг, тіамін: 0,34 мг, вітамін А: 69 мкг. 

Найкраще засвоюються ці продукти в поєднанні з овочами, тому такий салат 

сприяє отриманню максимальної користі з усіх продуктів, що входять до його 

складу [5]. 

Згідно з даними таблиці 1 бачимо, що добова потреба дорослої людини в 

вітаміні С складає 70-120. Обрахувавши сумарну кількість вітаміну С в нашій 

закусці  ми отримали 146,08 мг в порції 150 г. Можемо зробити висновок, що 

одна така порція салату повністю задовольняє добову потребу людини в 

аскорбіновій кислоті. Зазначимо, що салат «Вітамінний бум» краще готувати 

перед подачею, нарізати перець, ківі та зелень варто не дрібно, а зберігати 

готовий салат варто не більше 4-5 годин у закритій тарі. Детальні рекомендації 

щодо термінів та умов зберігання та приготування страв з овочів розглянемо 

далі. 
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Терміни та умови зберігання впливають на збереження вітаміну С не 

менше ніж процес приготування. В зелені через добу зберігається лише 40-60% 

початкової кількості, а овочеві страви, особливо гарячі, втрачають вітамін С ще 

швидше, тому їх зберігання зводять до мінімуму (не більше 2-3 годин). 

Повторний нагрів гарячих страв повністю руйнує вітамін С. Закуски та салати 

зі свіжих овочів краще готувати безпосередньо перед споживанням і зберігати в 

готовому вигляді не довше ніж 4-5 годин. Для цього вітаміну існує пряма 

залежність між його вмістом та ступенем подрібнення: чим дрібніше ми ріжемо 

овочі, тим активніше діє антивітамін С і швидше руйнується аскорбінова 

кислота. Тобто кисень, тепло, світло є основними ворогами вітаміну С в овочах. 

Важливу роль відіграє  матеріал посуду, в якому готується  та зберігається їжа. 

Луджений, мідний та залізний посуд не рекомендується використовувати, 

натомість нержавіюча сталь, алюміній та емальований посуд ідеальні для 

приготування овочів [6].  

Наведемо ще деякі данні про вплив кулінарної обробки на руйнування 

аскорбінової кислоти: 

1) Під час варіння капусти зберігається: після 10 хв варіння – 40,5%,                

17 хв – 29,2%, 30 хв – 22,3%, 60 хв – 14,8%, 120 хв – 1-6%; 

2) Під час консервування шпинату – знижується в 4 рази, під час варіння – 

в 10 разів; 

3) Під час тривалого зберігання (6 місяців) в картоплі руйнується                

12% вітаміну С, в капусті – 20%; 

4) Під час чищення овочів втрачається в середньому 16-22% вітаміну С, а 

зберігання очищених і нарізаних овочів у воді протягом 30 хв веде до втрати 

40% вітаміну; 

5) При промиванні від розсолу квашеної капусти втрачається до                

60% вітаміну С; 

6) Під час варіння коренеплодів восени руйнується 15-35% аскорбінової 

кислоти, навесні – до 55%; 
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7) При застосування кількох видів теплової обробки (овочеві котлети, 

запіканки) у готовому виробі залишається 5-7% вітаміну С від початкового 

вмісту у свіжих овочах.  

Соління і маринування зазвичай також  негативно впливають на вітамін С, 

тому що під час такого приготування в овочах активізується його антивітамін – 

аскорбіназа, цей фермент руйнує вітамін С. В активну форму аскорбіназу 

приводять травмування овочів (надбиття, роздавлювання), завчасне 

подрібнення і нарізання.  Зруйнувати або зменшити дію шкідливого ферменту 

можна піддавши овочі короткій термічні обробці кип’ятком або паром (1-2хв) 

[7]. 

Цінним джерелом вітаміну С є квашена капуста – вживаючи 200-300 г 

цього продукту можна покрити добову потребу, що складає 70-100 мг. 

Квашення капусти відрізняється від соління і квашення інших овочів чим, що в 

процесі приготування її не заливають розсолом, вона готується у власному 

соку. Для того щоб зберегти максимум користі в квашеній капусті протягом 

тривалого часу варто зберігати її в розсолі, тому що контакт з відкритим 

повітрям руйнує вітамін С. В процесі зберігання за температури 2-3°С до 6 

місяців втрачається близько 7% початкової кількості вітамінів в капусті [8]. 

Підсумовуючи вище сказане, можемо виділити ряд рекомендацій щодо 

приготування страв з овочів: 

1) В цілих овочах вітамін С зберігається краще, тому нарізати їх для 

приготування салатів і закусок потрібно безпосередньо перед споживанням; 

2) Коренеплоди та інші овочі варто очищати тонким шаром, промивати 

перед нарізанням; 

3) Не варто замочувати у воді очищені і нарізані овочі, краще накривати 

їх вологою тканиною; 

4) Варити овочі потрібно закладаючи їх у киплячу воду, по можливості в 

шкірках, найбільше вітаміну зберігається під час варіння на парі і смаження; 

5) Приготування  овочів і зберігання страв варто мінімізувати по часу.  
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Сучасна кулінарія постійно розвивається, шеф-кухарі всього світу 

знаходять нові методики приготування їжі з максимальним збереженням її 

користі. Зберегти вітамін С в овочах можна вдаючись до таких новітніх методів 

теплової обробки як сублімаційна сушка, приготування за технологією су-від, 

шокове заморожування. 

Сублімаційна сушка. Хорошим варіантом для збереження овочів тривалий 

час з мінімальною втратою вітаміну С є сублімаційна сушка. Під час повітряної 

сушки в таких овочах втрачається близько 40% вітаміну С і 60% залишається в 

готовому зневодненому   продукті. Прискорене сублімаційне сушіння дозволяє 

зберегти 80-90% аскорбінової кислоти. Це ефективним метод для тривалого 

зберігання овочів з багатим вмістом поживних речовин, але варто звертати 

увагу на умови зберігання висушених овочів, оскільки від тривалості, 

температури зберігання, вмісту вологи і присутності кисню в приміщені 

залежить кількість вітаміну що залишається в готовому продукті [9]. 

Технологія су-від. По суті це різновид варіння, але технологія 

відрізняється тим, що продукти поміщають у закрити вакуумний пакет та 

варять у воді. Температура приготування овочів за таким методом в середньому 

80 градусів, а час приготування може коливатись від 10 хвилин до 1-2 годин. 

Незважаючи на тривалість, метод дозволяє зберегти в два рази більше вітаміну 

С, оскільки завдяки вакуумному упакуванню він не переходить в воду в якій 

готується. Ще одна особливість овочів приготовлених у су-віді є їх вигляд та 

текстура – пройшовши повну пастеризацію вони не розварюються, 

залишаються яскравими, соковитими і корисними [10]. 

Шокове заморожування. Метод сприяє максимальному збереженню 

вітаміну С, до того ж продукти зберігають привабливий зовнішній вигляд, 

структуру, смак і навіть аромат свіжих овочів. Розрізняють шокову заморозку – 

за температури -38 °С протягом 30 хв,  глибоку – за температури -60°С та 

кріогенну – з застосування кріогенних холодоагентів, вибір виду 

заморожування залежить від терміну зберігання овочів -   в перших двох 

випадках до 6 місяці, в останньому – протягом 12 місяців [11]. 
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Висновки. Вітамін С надзвичайно важливий для нормального 

функціонування організму людини. Сектор його дії поширюється практично на 

всі системи – серцево-судинну, нервову, імунну, видільну.  Окрім власних 

корисних властивостей аскорбінова кислота ефективно взаємодіє з різними 

групами вітамінів, таким чином беручи участь у роботі всього організму. ЇЇ 

недостача призводить до  погіршення зовнішнього вигляду і самопочуття. Різні 

методи кулінарної обробки  негативно впливають на збереження в стравах 

вітаміну С. Найгіршим методом теплової обробки з точки зору впливу на 

вітаміни є варіння та тушкування очищених овочів у великій кількості рідини – 

втрати доходять до 40%, натомість варіння на пару можна назвати 

найоптимальнішим з класичних прийомів теплової обробки, адже він зберігає 

вітамін на більше ніж 85%. Варто бути обережними з процесами, які активують 

фермент аскорбіназу –  маринування, соління, тому що він руйнує аскорбінову 

кислоту. Гарячі овочеві страви, супи потрібно вживати протягом 2-3 годин 

після приготування, а холодні закуски протягом 4-5. Проаналізувавши відомі 

нові методи обробки овочів для приготування страв з них або для тривалого 

зберігання,  можна запропонувати найбільш оптимальні, на думку автора, а 

саме сублімаційне висушування, шокове заморожування та варіння за 

технологією су-від. Таким чином бачимо що зберегти вітамін С у стравах і 

закусках з овочів досить просте завдання, якщо дотримуватись правил обробки 

і обирати оптимальні кулінарні прийоми. 
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Яцун Ю.В. 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ КУХОНЬ КРАЇН ЄВРОПИ 

Сучасна європейська кухня становилась під впливом національних ознак  різних 

країн Європи. Але, не дивлячись на це, важко говорити про цілісну європейську 

кухню, оскільки площу Європи заселяють багато народів, а їхній устрій та 

культуру визначають не лише географічні, але й кліматичні умови. Під час 

історичної еволюції країн, посилення економічних, торгівельних і культурних 

зв’язків традиції в харчуванні можуть дещо змінюватися, проте головні їх 

особливості, що являються притаманними для конкретного народу, 

залишаються незмінними. 

Ключові слова: кухня, традиції, страва, особливість, народ, популярний, 

культура, смак. 

Майстерність та досконале вміння  приготування їжі розпочинається ще з 

давнини. Їжа - один з головних факторів життя людей. Обряди її споживання 

створювалися продовж не одного століття, ставши причиною формування 

національних кухонь, які є невіддільною часткою кожної культури. 

Метою нашої роботи було дослідження та аналіз традицій та особливостей 

кухонь різних країн Європи, асортименту страв, виробів та напоїв, що 

притаманні окремим народам. 

Питанням характеристики кухонь народів світу, в тому числі і країн 

Європи, присвятили свої роботи Головко Л.І., Ощипок І.М, Філь М.І., 

Варваріна Н.М. 

Кухні різних країн Європи сильно відрізняються залежно від регіону, умов 

проживання, культури та традицій народу, смаків у їжі, але їх пов’язує 

«європейське», материкове походження. Європейську кухню можна уявно 

поділити на чотири частини: Північно-Європейську, Південно-Європейську, 

Східно-Європейську та Західно-Європейську. Розглянемо найбільш оригінальні 

та цікаві країни [1]. 
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Грузія. Східна Європа. Національна грузинська кухня розвивалася під 

впливом природних умов та місцевих особливостей управління домашнім 

господарством. Серед страв, які користуються найбільшою популярністю у 

Грузії, можна виділити: 

-  бастурма – шашлик по-грузинськи;  

-  купати – обсмажені ковбаски зі свинячого фаршу;  

-  лобіо – червона квасоля із зеленню;  

-  пхалі – подрібнена суміш трав в горіховому соусі; 

-  мчаді – кукурудзяний коржик;  

-  ткемалі – кислуватий соус зі слив з рубаною зеленню;  

-  чахохбілі – обсмажені та тушковані у вині шматочки курятини;  

-  чакапулі – печеня з молодого ягняти з овочами; 

-  чурчхела – солодкі ковбаски з волоського горіха.  

Під час приготування страв грузинська кухня застосовує різні прянощі, 

соуси і приправи, котрі готують виключно з рослинної сировини. Знаменитою в 

Грузії є аджика - ароматна, схожа по пюре і дуже гостра приправа, яку 

добавляють практично в усі страви. Сири також вважаються частиною 

грузинської національної кухні, серед них - інгрельский сулугуні, м’який 

імеретинський, гострі і солоні (грузинський), кобійський, гуда, осетинський, 

тушинський. Винятковою популярністю Грузії, без якої не проходить ні одне 

свято, користується грузинське вино. Свою славу воно завоювало дякуючи 

солодким пахощам та ніжному смаку. Вина: “Цинандалі”, “Ахашені”, 

“Кіндзмараулі”, “Сапераві”, “Твіши” – є найбільш відомими. А тим, хто 

полюбляє більш міцні напої, сподобається грузинська чача – виноградна 

горілка.  

Швейцарія. Західна Європа. Самою відомою національною стравою 

Швейцарії є фондю. Класичний рецепт - декілька видів розплавленого сиру в 

білому вині зі спеціями. Крім основного варіанту, також є «куряче фондю», 

«сільське фондю», «бургундське фодню», «шоколадне фондю» та ін. При цьому 

кожна провінція вважає, що саме їх рецепт приготування цієї страви є 

найкращим. 
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 У будь-якому швейцарському місті є своя «фірмова» страва: Берн 

славиться ковбасами. Цюріх - солодкими ласощами під назвою «хюхлі» і 

«кренфлі», а в Базелі готують дуже смачне печиво «Пелюстки лотоса». Женева 

- «курячим фрикасе по-женевськи».  

Світову популярність Швейцарії принесли її сири. Що стосується 

шоколаду, то досить в будь-якому куточку світу сказати про те, що він 

швейцарський, щоб цим одразу ж визначити його якість. Цікавий факт, що 

кожен швейцарець з´їдає близько 12 кілограмів шоколаду в рік [3].  

Болгарія. Центральна Європа. Кухня Болгарії має східний характер та є 

достатньо знаменитою в багатьох країнах Європи. Національна болгарська 

страва - чорба (юшка з гострим соусом і телячими або свинячими потрухами). 

У народі про неї говорять так: "Добре, коли є чорба на столі, нехай вона буде 

навіть з каменю, але допомагає легко з'їсти все інше". Улюблені болгарські 

ласощі - м'ясні страви, приготовані на рожні, або на решітці над розжареним 

вугіллям. Традиційна м'ясна страва - ковбаса "Луканка", яку подають гарячою з 

гострим соусом. Самі розповсюджені традиційні страви: 

-  таратор (холодний суп з тертих волоських горіхів, кислого молока, 

свіжих огірків, часнику);  

-  овечий сир ; 

-  бринза; 

-  кюфте (м'ясні фрикадельки з баранини); 

-  гювеч (тушковане м'ясо з овочами і картоплею); 

-  гараш (шоколадний торт); 

-  баніца (легкий пиріг з листкового тіста, з начинкою з бринзи). 

 Весь рік на їхньому столі черешні, полуниці, абрикоси, персики, яблука, 

груші, кавуни, виноград, горіхи.  

Болгарія з давніх-давен вважається країною вин. У кожному виноробному 

районі є свої знамениті вина: в Лясковці - шампанське, на Чорноморському 

узбережжі - діміат, в Пловдиві - памід, в Асеновграді - мавруд. І, звичайно ж, 

славнозвісна ракія (за смаком схожа до бренді), може бути абрикосовою, 

виноградною, сливовою, відома на всю Болгарію [4]. 
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 Іспанія. Західна Європа. Національна кухня Іспанії - це гордість країни. 

Для іспанців їжа ніби специфічний культ, що складається з переконань, 

традицій та звичок. Кожен регіон країни відомий своїми незрівнянними 

національними стравами. Якщо на півдні Іспанії переважають дари моря, то в 

глибині країни на столах присутні більше овочі та різні види м'яса, а в горах - 

ягнятина і стручкові рослини.  

Для Астурії типовою стравою є квасоля з тушкованою свининою у 

томатному соусі - так звана астурійська фабада. Візитна картка високогірної 

Кастилії - печена телятина та ягнятина, в'ялена шинка (найвідоміша серрано) і 

пряні свинячі ковбаски чорісо.  

У Каталонії переважає риба, яку по-різному готують з овочами (свіжими, 

вареними або маринованими). 

 В Галісії подається зарзуела де марікос - шматочки смаженої риби, 

тушковані в гострому соусі з помідорів, цибулі, часнику, оливкової олії та вина. 

Валенсія - це батьківщина самої паельї.  

Андалусія славетна своїми пінчо - бутербродами з тріскою, мерзулу, 

анчоусами та іншими морепродуктами.  

З напоїв іспанці найбільше полюбляють вино. Традиційний та найбільш 

відомий напій - сангрія (червоне видно з фруктами та прянощами). Словом 

«хамон» (в перекладі з іспанського - шинка) називається іспанський 

сиров'ялений окорок - найголовніший м'ясний делікатес цієї країни, як 

національна гордість Іспанії. На своїй батьківщині хамон є м'ясним продуктом, 

який найбільше споживають. Щоб отримати справжній хамон, свинячий окорок 

солять, сушать і в'ялять в суворо визначених умовах та протягом дуже 

тривалого часу, що в результаті стає причиною створення одного з найбільш 

вишуканих м'ясних делікатесів світу. Паелья являється королевою іспанської 

кухні. Вона є найулюбленішою святковою стравою іспанців, що славиться по 

всьому світу. Популярність паельї роз’яснюється не лише швидкістю її 

приготування, а також і тим, що це економна страва, яка готується з доступних 

інгредієнтів. В першу чергу - це рис, який сподобається навіть вибагливому 
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гурману. Рис гарно поєднувати з іншими інгредієнтами, тому рахується, що з 

нього можна приготувати до тисячі страв. Також в рецептурі паельї присутня 

олія, шматочки курчати, яловичини і свинини, устриці, краби, перець, часник, 

цибуля, шафран і ароматні трави. Запивають це страву сухими винами [5]. 

Латвія. Північна Європа. Національна кухня Латвії сформувалась під 

впливом німецької, литовської, російської, білоруської та естонської кухонь. 

Страви латвійської кухні достатньо легкі в приготуванні, однак, водночас, 

смачні та поживні. Серед національних страв є такі: 

-  аукшта зупа (холодний буряковий суп);  

-  цибулевий клопс (величезний біфштекс під особливим цибульним 

соусом);  

-  сірий горох зі шпиком; 

-  збиті вершки і хлібний суп; 

-  свіжі рибні закуски: смажений, солоний, копчений лосось, мінога і 

копчена тріскова печінка, салака та оселедець у різних варіантах приготування; 

-  камаро - страва з тушкованої курки; 

-  скландраусіс – випічка з житнього тіста, яка має вигляд кошика, 

всередині якого морква, картопля, яйця, заправлені сметаною. 

 У латишів є досить цікава та рідкісна особливість кухні: вони готують та 

подають страви, вважалося б, із непоєднуваних інгредієнтів, скажімо, пивний 

суп із сухофруктами, кисіль з ревеню зі збитими вершками і т.д. [6].  Стосовно 

інших національних гарячих страв, то вони задовольняються переважно 

путрами - овочево-зерновими кашами з додаванням сала, копченого м'яса або 

риби, які заправляються кисломолочними продуктами. Завдяки чималому 

вживанню кави латвійці компенсують недолік у раціоні рідких гарячих страв. 

Також з напоїв користуються популярністю пиво, березовий сік та фруктові 

соки. Літом як освіжаючий напій використовують збитень. Його готують з 

житньої муки, яку розводять водою і ставлять бродити. Родзинкою латвійської 

кухні є «ризький чорний бальзам» - це старовинний напій з фруктовим 

ароматом і гіркуватий присмаком, який вже здавна став традиційним. 

Припускають, що він має лікувальні властивості.  
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Отже, нині європейська кухня - одна із самих актуальних кухонь світу. 

Спільним у ній є те, що в Європі, на відміну від Сходу, докладають зусиль для 

того, щоб компоненти тієї чи іншої страви, з яких її готують, залишали 

незмінним натуральний смак. Але оскільки на просторах Європи живуть сотні 

народів, чиї побут та культура відрізняються не лише кліматом, а також і 

географічними умовами, важко назвати європейську кухню єдиною. Так кухня 

південних країн Західної Європи не схожа за «темпераментом» на кухні її 

північних країн; так само, як характер іспанця чи італійця різниться від 

норвежця. Південна кухня - це гострота, аромат, своєрідність у порівнянні з 

більш простою і стриманою кухнею півночі. Європейська кухня настільки 

різнобарвна, наскільки багатоманітна кількість переваг, смаків та 

темпераментів народів світу. 
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