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АНОТАЦІЯ 

Брона Г.І.Вдосконалення технології фаршевих консервів з 

використанням біотехнологічних прийомів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із 

спеціальності 03.00.20 «Біотехнологія» (технічні науки). Національний 

університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2020. 

Одним з найважливіших факторів впливу на стан здоров'я як окремої 

людини, так і суспільства в цілому, є харчування. Харчування з моменту 

народження до самого останнього дня життя людини впливає на її організм. 

Інгредієнти харчових речовин, потрапляючи в організм людини з їжею і 

перетворюючись в ході метаболізму на структурні елементи клітин, 

забезпечують організм пластичним матеріалом і енергією, сприяють 

створенню необхідної фізичної і розумової працездатності, визначають стан 

здоров'я, активності і тривалості життя, здатність організму до 

відтворювання. 

Саме тому, спираючись на практичний досвід провідних країн світу, 

стрімко підвищується увага вітчизняних виробників харчової продукції до 

створення безпечних та повноцінних за складом і споживчими властивостями 

продуктів для оздоровчого харчування, шляхом введення в них біологічно-

активних добавок – мікронутрієнтів з пробіотичною і пребіотичною дією. 

Впровадження їх у виробництво є одним з напрямків проголошеної ООН 

програми харчування людини. Слідуючи світовим тенденціям, в Україні 

сформовані та реалізуються направлені на профілактику захворювань, 

пов’язаних з неправильним харчуванням загальнодержавні програми 

«Здорова нація», «Здоров’я – 2020: Український вимір», «Біофортифікація та 

функціональні продукти на основі рослинної сировини на 2012−2020 роки». 

Раціональні та здорові харчові продукти, збалансовані за вмістом 

біологічно активних речовин, гарантують нормальний стан внутрішнього 
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середовища організму і їх споживання є реальним шляхом збереження та 

зміцнення здоров'я людини в несприятливих екологічних умовах. 

Сучасна біотехнологія прямо або побічно пов'язана з генною 

інженерією – діяльністю із створення нових форм мікроорганізмів 

безпосередньою зміною їхньої генетичної системи, направленою на 

отримання високоефективних корисних штамів, і, як результат збільшення 

різноманітності біотехнологічної продукції, а цілеспрямоване використання 

бактеріальних препаратів сприяє досягненню стабільної якості сировини та 

готових харчових продуктів.  

На українському ринку продовольчих товарів м'ясо та м'ясопродукти 

займають особливе положення завдяки тому, що вони завжди є основою 

раціону споживачів. Розширення асортименту корисних для здоров'я 

населення м'ясних продуктів є першочерговою задачею м'ясопереробної 

промисловості України.  

Перспективність розробки обумовлена об'єктивними причинами: 

наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, загальним погіршенням 

екологічної ситуації внаслідок техногенного впливу на природне оточення, а 

також зміна якості харчування ("fastfood"), споживання рафінованих 

продуктів), що призводить до стійкого дефіциту необхідних нутрієнтів. 

Основними напрямками розвитку сучасної світової м’ясопереробної 

індустрії виступає виробництво збагачених функціональними харчовими 

інгредієнтами екологічно безпечних продуктів з мінімізованим вмістом 

харчових добавок. Інтенсифікувати технологічні процеси м`ясопереробної 

галузі на сучасному етапі, можна за рахунок використання біотехнологічних 

прийомів. Зокрема, застосування різноманітних комплексних бактеріальних 

препаратів, дозволяє отримати готовий продукт зі стабільними якісними 

показниками та підвищеним рівнем безпечності. 

Один з видів м`ясних продуктів повсякденного раціону є фаршеві 

консерви – продукти, характерні високою харчовою та енергетичною 

цінністю, тривалим терміном зберігання, а також тим, що вони вживаються 
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без додаткової кулінарної обробки, легко засвоюються та добре зберігаються 

в різних умовах, що робить їх перспективною асортиментною позицією для 

збагачення раціонів харчування дефіцитними харчовими інгредієнтами. 

Враховуючи зазначене, розробка нових рецептур фаршевих консервів, 

збагачених функціональними інгредієнтами, з використанням 

біотехнологічних прийомів є актуальним завданням сьогодення. 

У дисертаційній роботі розглянуті принципи оздоровчого та 

лікувально-профілактичного харчування. Показана перспективність 

реалізації останніх досягнень біотехнології у створенні нових видів харчових 

продуктів повсякденного попиту. У основу досліджень з розроблення 

продуктів модифікованого складу функціонального призначення покладені 

принципи збалансованого харчування, направленого на максимальне 

задоволення потреб організму в харчових і біологічно активних речовинах. 

Створені за принципами біотехнології функціональні харчові продукти 

поєднують лікувально-профілактичні та хороші смакові якості та достатньо 

переконливо впливають на одну або більше заданих функцій організму таким 

чином, що при їх вживанні стан здоров'я покращується та/або знижується 

ризик захворюваності.Для досягнення поставлених цілей рекомендовано 

використовувати не тільки традиційну сировину, а й характерні високою 

харчовою цінністю і біологічною активністю інгредієнти рослинного та 

тваринного походження.Використання при виробництві м`ясної продукції 

активованої води дозволяє суттєво подовжити термін її гарантованого 

зберігання. Проаналізовані основні напрямки оптимізації функціональних та 

технологічних характеристик м`ясних продуктів введенням з метою 

регулювання смаку, покращення зовнішнього вигляду, збільшення терміну 

зберігання, забезпечення мікробіологічної стабільності та безпечності для 

здоров`я без втрати показників якості у композиції добавок харчових 

волокон, отриманого переробкою крові тваринного білка та бактеріального 

препарату із вмістом мікроорганізмів штамів Staphylococcusxylosus, 

LactobacillussakeiтаStaphylococcuscarnosus. Для зменшення розміру 
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дозування у м`ясні продукти нітриту натрію, а в певних випадках і 

відмовитися від нього, запропоновано вносити у продукт сік селери. 

Визначена динаміка накопичення у м`ясній сировині молочнокислих 

бактерій та активність доданих мікроорганізмів (показники окислювально-

відновного потенціалу та рН). Показано, що додавання у фаршеві системи 

рекомендованих добавок сприяє покращенню властивостей сировини до 

зв`язування вологи, зменшенню показника активності води та збільшенню 

пластичності фаршу. 

Визначені фізико-хімічні показники якості фаршевих консервів 

модифікованого складу. Доведено, що введення добавок харчових волокон та 

білкового концентрату дозволило покращити економічні показники роботи 

виробництва за рахунок економії м`ясної сировини та збільшення її здатності 

до утримування вологи (60,6 % проти 58,6 % у контролі). Добавка пшеничної 

клітковини АлмаФайбер 20 дозволила, при рекомендованих ВООЗ нормах 

споживання м`ясного продукту, забезпечити до 10 % добової потреби 

організму у харчових волокнах. Харчова цінність розробленого продукту 

збільшена, завдяки зменшенню у продукті масової частки жиру та 

підвищення кількості білкової складової, внесеної з препаратомVepro 75 PSC, 

внаслідок чого сумарний вміст амінокислот у дослідному продукті зріс на 

17,8 %. Одночасно зафіксоване збільшення енергетичної цінності продукту 

до 1220 кДж/кг проти 1170 кДж/кг для контрольного продукту. 

Спостерігається покращення консистенції розробленого продукту, який 

характеризується підвищеною соковитістю та відсутністю розшарування в 

процесі витримки та зберігання. 

Розроблена рецептура та вдосконалена схема виробництва фаршевих 

консервів, яка включає стадії подрібнення м`ясної сировини, перемішування 

інгредієнтів продукту, посолу отриманої суміші, її витримку, дозування у 

банки, герметизацію банок, їх стерилізацію, охолодження і мийку. 

Проведено органолептичну оцінку якості розробленого продукту у 

порівнянні з контролем. Відмічено покращення усіх контрольованих 
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показників – зовнішнього вигляду, забарвлення на розрізі, запаху, 

консистенції, смаку та соковитості.  

Проведені дослідження з математичного моделювання процесу 

дозрівання м`яса при посолі. Показана можливість інтенсифікації процесів 

дифузії та рівномірного розподілення інгредієнтів в об`ємі способом 

накладення на суміш низькочастотних коливань. Розроблено математичний 

апарат процесу коливального руху робочої ємності, визначені залежності 

основних режимних параметрів досліджуваної машини та визначені 

параметри її експлуатації. За результатами розрахунків показано, що 

використання запропонованого методу перемішування дозволяє зменшити 

енергетичні витрати на приблизно 50 Вт та динамічні навантаження на 

ємність для приготування фаршу. 

На основі проведених експериментальних дослвіджень проведені 

розрахунки та визначена економічна ефективність виробництва фаршевих 

консервів удосконаленого складу. 

Метою роботи є наукове обгрунтування та розробка технології м´ясних 

фаршевих консервів з використанням біотехнологічних прийомів. 

Для реалізації поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

• провести моніторинг комплексних властивостей бактеріальних 

препаратів та експериментально довести перспективність їх застосування для 

підвищення безпечності м’ясної сировини при посолі; 

• встановити раціональну частку внесення пшеничної клітковини 

та білку плазми крові, як функціональних інгредієнтів, для збагачення 

м´ясних фаршевих консервів; 

• дослідити вплив функціональних харчових інгредієнтів на 

фізико-хімічні та структурно-механічні властивості модельних фаршевих 

систем; 

• дослідити комплексні зміни якості м’ясної сировини при посолі з 

використання бактеріальних препаратів та обґрунтувати раціональні технічні 

параметри процесу її перемішування; 



7 

• визначити хімічний склад, функціонально-технологічні, фізико-

хімічні, органолептичні властивості, харчову та біологічну цінність м´ясних 

фаршевих консервів; 

•  удосконалити технологічну схему процесу виробництва, 

збагачених функціональними інгредієнтами, м´ясних фаршевих консервів з 

використанням біотехнологічних прийомів,  

• розрахувати економічну ефективність та розробити нормативно-

технічну документацію на розроблений продукт та провести промислову 

апробацію. 

Об'єкт дослідження – біотехнологія м´ясних фаршевих консервів. 

Предмет дослідження – бактеріальний препарат «МІТ РАЙПЕНІНГ 

GY2»,який містить бактеріальні штами Pediococcus acidilactici, 

Staphylococcusxylosus та Lactobacillussakei, пшенична клітковина; білки 

плазми крові. 

Методи дослідження. В роботі використано наступні методи: 

загальноприйняті та спеціальні методи визначення фізико-хімічних, 

функціонально-технологічних, реологічних, мікробіологічних, медико-

біологічних, органолептичних показників, а також методи планування 

експерименту, математичного моделювання, аналітичної обробки дослідних 

даних з використанням методів математичного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

У результаті проведеного дослідження вперше: 

• науково-обгрунтовано та розроблено технологію м´ясних 

фаршевих консервів з використанням бактеріального препарату «МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2»,який містить бактеріальні штами Pediococcus acidilactici, 

Staphylococcusxylosus та Lactobacillussakei, добавок пшеничної клітковини та 

білку плазми крові; 

• становлено раціональні параметри процесу перемішування 

дрібнокускового м’яса при посолі, за яких досягається високий рівень 

зв`язування вологи, соковитості і ніжності продукту; 
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• досліджена та науково обґрунтована можливість зниження дози 

нітриту натрію у рецептурах фаршевих консервів з 7 до 5 г/100 кг за рахунок 

використання бактеріального препарату редукуючого нітрит-іон; 

• встановлені оптимальні частки функціональних інгредієнтів в 

рецептурах консервів з урахуванням зміни структурно-механічних 

характеристик і органолептичних показників та які забезпечують якість та 

мікробіологічну стабільність готового продукту. 

Практичне значення отриманих результатів. За результатами 

проведеної роботи розроблено рецептуру та технологію м´ясних фаршевих 

консервів з використанням біотехнологічних прийомів. 

Розроблені та затверджені технічні умови та технологічна інструкція на 

готовий продукт ТУ У і ТІ 10.13-00493706-062:2019 Консерви м'ясні "Фарш 

оздоровчий". 

Біотехнологію м´ясних фаршевих консервів впроваджено на 

м´ясопереробному підприємстві ТОВ «Агрофірма Столична». 

Особистий внесок здобувача. Дисертант проаналізував літературні 

дані та на їх підставі обґрунтував та сформулював основну ідею досліджень. 

Автором особисто підібрані методи виконання комплексу аналітичних та 

експериментальних досліджень. У роботі проаналізовані і систематизовані 

матеріали досліджень, проведений критичний аналіз та статистична обробка 

даних, розроблені технічні умови на фаршеві консерви модифікованого 

складу, підготовлені та оформлені матеріали для патентування. Особистий 

внесок автора підтверджується патентами України, статтями у наукових 

виданнях і тезами доповідей на проведених в Україні та за кордоном 

наукових конференціях. Планування експериментальних робіт та 

формулювання основних висновків проведено разом із науковим керівником, 

д.т.н., професором Баль-Прилипко Л.В.Особистий внесок здобувача 

підтверджується науковими публікаціями. 
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ABSTRACT 

Brona G. I. Improving of the canned meat minced technology with using 

biotechnological techniques. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation on competition the scientific degree of the candidate of 

technical sciences on a specialty 03.00.20 "Biotechnology" (technical sciences). 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2020. 

One of the most important factors influencing the state of health of both the 

individual and society as a whole is nutrition. Nutrition from birth to the very last 

day of a person's life affects his body. Ingredients of nutrients, getting into the 

human body with food and turning during metabolism into structural elements of 

cells, provide the body with plastic material and energy, contribute to the creation 

of the necessary physical and mental performance, determine health, activity and 

life expectancy, the body's ability to reproduce . 

Similarly, based on the practical experience of the world's leading countries, 

a large number of domestic food producers are rapidly increasing to create safe and 

complete contain and consumer power products for healthy eating, introducing 

biologically active products - micronutrients with probiotic and pre-action. Their 

introduction into production is one of the directions of the UN-proclaimed human 

nutrition program. Following global trends, in Ukraine, improvements and 

implementation are created for the prevention of diseases associated with 

malnutrition national programs "Healthy Nation", "Health - 2020: the Ukrainian 

dimension", "Biologization and functional products on plant materials for 2012-

2020 years ". 

Rational and healthy foods, balanced in the content of biologically active 

substances, guarantee the normal state of the internal environment of the body and 

their consumption is a real way to preserve and strengthen human health in adverse 

environmental conditions. 

Modern biotechnology is directly or indirectly related to genetic engineering 

- the activity of creating new forms of microorganisms by directly changing their 
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genetic system, aimed at obtaining highly efficient beneficial strains, and as a 

result of increasing the diversity of biotechnological products and finished foods. 

In the Ukrainian food market, meat and meat products occupy a special 

position due to the fact that they are always the basis of the diet of consumers. 

Expanding the range of meat products useful for the health of the population is a 

priority for the meat processing industry of Ukraine. 

Prospects for development are due to objective reasons: the consequences of 

the Chernobyl accident, the general deterioration of the ecological situation due to 

man-made impact on the environment, as well as changes in food quality ("fast 

food"), consumption of refined products), which leads to persistent shortages of 

nutrients. 

The main directions of development of the modern world meat processing 

industry are the production of environmentally friendly products enriched with 

functional food ingredients with minimized content of food additives. To intensify 

technological processes of meat processing branch at the present stage, it is 

possible at the expense of use of biotechnological receptions. In particular, the use 

of various complex bacterial preparations allows to obtain a finished product with 

stable quality indicators and a high level of safety. 

One of the types of meat products in the daily diet are canned minced meat - 

products characterized by high nutritional and energy value, long shelf life, as well 

as the fact that they are consumed without additional cooking, easily digested and 

stored well in different conditions, which makes them promising assortment 

position for enriching diets with scarce food ingredients. 

Given the above, the development of new recipes for canned minced meat, 

enriched with functional ingredients, using biotechnological techniques is an 

urgent task today. 

In the dissertation work the principles of health-improving and medical-

preventive food are considered. The prospects of realization of the last 

achievements of biotechnology in creation of new kinds of foodstuff of daily 

demand are shown. Research on the development of products with a modified 



12 

composition of functional purpose is based on the principles of a balanced diet 

aimed at maximizing the needs of the body in nutrients and biologically active 

substances. 

Functional foods created according to the principles of biotechnology 

combine therapeutic and prophylactic and good taste qualities and have a 

convincing effect on one or more given functions of the body in such a way that 

their use improves health and / or reduces the risk of disease. To achieve these 

goals, it is recommended to use not only traditional raw materials, but also 

characteristic of high nutritional value and biological activity ingredients of plant 

and animal origin. Use in the production of meat products of activated water can 

significantly extend the period of its guaranteed storage. The main directions of 

optimization of functional and technological characteristics of meat products by 

introduction for the purpose of regulation of taste, improvement of appearance, 

increase in shelf life, maintenance of microbiological stability and safety for health 

without loss of quality indicators in a composition of food fiber additives received 

by processing of animal protein blood are analyzed. and a bacterial preparation 

containing microorganisms of the strains Staphylococcus xylosus, Lactobacillus 

sakei and Staphylococcus carnosus. To reduce the size of the dosage in meat 

products of sodium nitrite, and in some cases to abandon it, it is proposed to make 

celery juice in the product. The dynamics of accumulation in meat raw materials of 

lactic acid bacteria and activity of the added microorganisms (indicators of redox 

potential and pH) is defined. It is shown that the addition of recommended 

additives to the minced meat system helps to improve the properties of raw 

materials to bind moisture, reduce water activity and increase the plasticity of the 

minced meat. 

Physico-chemical quality indicators of minced canned food of modified 

composition are determined. It is proved that the introduction of dietary fiber 

additives and protein concentrate has improved the economic performance of 

production by saving raw meat and increasing its ability to retain moisture (60.6% 

vs. 58.6% in control). The addition of wheat fiber AlmaFiber 20 allowed, at the 
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WHO norms of consumption of a meat product, to provide up to 10% of daily 

requirement of an organism in dietary fibers. The nutritional value of the 

developed product is increased due to the reduction of the mass fraction of fat in 

the product and the increase in the amount of protein component introduced with 

the drug Vepro 75 PSC, as a result of which the total amino acid content in the 

experimental product increased by 17.8%. At the same time, an increase in the 

energy value of the product to 1220 kJ / kg against 1170 kJ / kg for the control 

product was recorded. There is an improvement in the consistency of the 

developed product, which is characterized by increased juiciness and lack of 

delamination during aging and storage. 

The recipe and the improved scheme of production of stuffed canned food 

which includes stages of crushing of meat raw materials, hashing of ingredients of 

a product, salt of the received mix, its endurance, dosing in banks, sealing of cans, 

their sterilization, cooling and washing have been developed. 

An organoleptic evaluation of the quality of the developed product in 

comparison with the control was performed. There was an improvement in all 

controlled indicators - appearance, color in the cut, smell, texture, taste and 

juiciness. 

Researches on mathematical modeling of process of maturing of meat at the 

ambassador are carried out. The possibility of intensification of diffusion processes 

and uniform distribution of ingredients in volume by a way of imposing on a mix 

of low-frequency fluctuations is shown. The mathematical apparatus of the process 

of oscillatory motion of the working tank is developed, the dependences of the 

main mode parameters of the studied machine are determined and the parameters 

of its operation are determined. According to the results of calculations, it is shown 

that the use of the proposed method of mixing allows to reduce energy costs by 

approximately 50 W and dynamic loads on the tank for cooking minced meat. 

On the basis of the conducted experimental researches calculations are carried out 

and economic efficiency of production of stuffed canned food of the improved 

structure is defined. 
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The aim of the work is scientific substantiation and development of technology of 

canned minced meat with the use of biotechnological methods. 

To achieve this goal, the following tasks had been solved: 

• to monitor the complex properties of bacterial preparations and 

experimentally prove the prospects of their use to improve the safety of raw 

meat with salt; 

• to establish a rational share of the introduction of wheat fiber and blood 

plasma protein as functional ingredients for the enrichment of canned 

minced meat; 

to study the influence of functional food ingredients on the physico-chemical 

and structural-mechanical properties of model minced meat systems; 

• to investigate complex changes in the quality of raw meat at the 

ambassador for the use of bacterial preparations and to substantiate the 

rational technical parameters of the process of its mixing; 

• determine the chemical composition, functional-technological, physico-

chemical, organoleptic properties, nutritional and biological value of canned 

minced meat; 

• to improve the technological scheme of the production process, enriched 

with functional ingredients, canned minced meat using biotechnological 

techniques, 

• calculate economic efficiency and develop regulatory and technical 

documentation for the developed product and conduct industrial testing. 

The object of research is the biotechnology of canned minced meat. 

Subject of research - bacterial preparation "MIT RAIPING GY2", which 

contains bacterial strains of Pediococcus acidilactici, Staphylococcus xylosus and 

Lactobacillus sakei, wheat fiber; blood plasma proteins. 

Research methods. The following methods are used in the work: generally 

accepted and special methods for determining physicochemical, functional-

technological, rheological, microbiological, medical-biological, organoleptic 

indicators, as well as methods of experiment planning, mathematical 
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modeling, analytical processing of experimental data using mathematical 

modeling methods. 

Scientific novelty of the obtained results. 

As a result of the study for the first time: 

• scientifically substantiated and developed technology of canned minced 

meat using the bacterial preparation "MIT RAIPING GY2", which contains 

bacterial strains of Pediococcus acidilactici, Staphylococcus xylosus and 

Lactobacillus sakei, wheat fiber and protein supplements; 

• rational parameters of process of mixing of small piece of meat at salt at 

which the high level of binding of moisture, juiciness and tenderness of a 

product is reached are made; 

• investigated and scientifically substantiated the possibility of reducing the 

dose of sodium nitrite in the formulas of canned minced meat from 7 to 5 g / 

100 kg due to the use of a bacterial preparation reducing nitrite ion; 

• the optimal proportions of functional ingredients in canned recipes are 

established, taking into account changes in structural and mechanical 

characteristics and organoleptic parameters and which ensure the quality and 

microbiological stability of the finished product. 

The practical significance of the results. Based on the results of this work, 

the recipe and technology of mass producing of canned  stuffing food with the use 

of biotechnological methods were developed. 

Developed and approved technical conditions and technological instructions 

for the finished product TU U and TI 10.13-00493706-062: 2019 Canned meat 

"Minced meat." 

Biotechnological canned minced meat was introduced at the meat processing 

plant of Agrofirma Stolychna LLC. 

Personal contribution of the applicant. The dissertation analyzed the 

literature data and based on them substantiated and formulated the main idea of the 

research. The author personally selected the methods of performing a set of 

analytical and experimental studies. The paper analyzes and systematizes research 
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materials, conducts critical analysis and statistical data processing, developed 

technical conditions for minced canned food of modified composition, prepared 

and designed materials for patenting. The personal contribution of the author is 

confirmed by patents of Ukraine, articles in scientific publications and abstracts of 

reports at scientific conferences held in Ukraine and abroad. Planning of 

experimental works and formulation of the basic conclusions is carried out together 

with the scientific adviser, doctor of technical sciences, professor Bal-Prilipko L.V. 

The personal contribution of the applicant is confirmed by scientific publications. 

Key words: Biotechnological methods, canned minced meat, technology, 

quality, safety, bacterial preparation "MIT RAIPING GY2", wheat fiber, blood 

plasma proteins, model stuffing systems. 
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ВСТУП 

Одним з найважливіших факторів впливу на стан здоров'я як окремої 

людини, так і суспільства в цілому, є харчування. Харчування з моменту 

народження до самого останнього дня життя людини впливає на її організм. 

Інгредієнти харчових речовин, потрапляючи в організм людини з їжею і 

перетворюючись в ході метаболізму на структурні елементи клітин, 

забезпечують організм пластичним матеріалом і енергією, сприяють 

створенню необхідної фізичної і розумової працездатності, визначають стан 

здоров'я, активності і тривалості життя, здатність організму до 

відтворювання. 

Саме тому, спираючись на практичний досвід провідних країн світу, 

стрімко підвищується увага вітчизняних виробників харчової продукції до 

створення безпечних та повноцінних за складом і споживчими властивостями 

продуктів для оздоровчого харчування, шляхом введення в них біологічно-

активних добавок – мікронутрієнтів з пробіотичною і пребіотичною дією. 

Впровадження їх у виробництво є одним з напрямків проголошеної ООН 

програми харчування людини. Слідуючи світовим тенденціям, в Україні 

сформовані та реалізуються направлені на профілактику захворювань, 

пов’язаних з неправильним харчуванням загальнодержавні програми 

«Здорова нація», «Здоров’я – 2020: Український вимір», «Біофортифікація та 

функціональні продукти на основі рослинної сировини на 2012−2020 роки». 

Раціональні та здорові харчові продукти, збалансовані за вмістом 

біологічно активних речовин, гарантують нормальний стан внутрішнього 

середовища організму і їх споживання є реальним шляхом збереження та 

зміцнення здоров'я людини в несприятливих екологічних умовах. 

Актуальність теми. Стан здоров'я населення України в даний час 

характеризується негативними тенденціями: знижуються показники 

фізичного розвитку і здоров'я дітей всіх вікових груп, зросла захворюваність 

і смертність дорослого населення. Здорове харчування – один з основних 
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факторів профілактики і лікування хвороб. Причиною багатьох захворювань 

є порушення принципів збалансованого харчування. 

Сучасна біотехнологія прямо або побічно пов'язана з генною 

інженерією – діяльністю із створення нових форм мікроорганізмів 

безпосередньою зміною їхньої генетичної системи, направленою на 

отримання високоефективних корисних штамів, і, як результат збільшення 

різноманітності біотехнологічної продукції, а цілеспрямоване використання 

бактеріальних препаратів сприяє досягненню стабільної якості сировини та 

готових харчових продуктів.  

На українському ринку продовольчих товарів м'ясо та м'ясопродукти 

займають особливе положення завдяки тому, що вони завжди є основою 

раціону споживачів. Розширення асортименту корисних для здоров'я 

населення м'ясних продуктів є першочерговою задачею м'ясопереробної 

промисловості України.  

Перспективність розробки обумовлена об'єктивними причинами: 

наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, загальним погіршенням 

екологічної ситуації внаслідок техногенного впливу на природне оточення, а 

також зміна якості харчування ("fastfood"), споживання рафінованих 

продуктів), що призводить до стійкого дефіциту необхідних нутрієнтів. 

Основними напрямками розвитку сучасної світової м’ясопереробної 

індустрії виступає виробництво збагачених функціональними харчовими 

інгредієнтами екологічно безпечних продуктів з мінімізованим вмістом 

харчових добавок. Інтенсифікувати технологічні процеси м`ясопереробної 

галузі на сучасному етапі, можна за рахунок використання біотехнологічних 

прийомів. Зокрема, застосування різноманітних комплексних бактеріальних 

препаратів, дозволяє отримати готовий продукт зі стабільними якісними 

показниками та підвищеним рівнем безпечності. 

Один з видів м`ясних продуктів повсякденного раціону є фаршеві 

консерви – продукти, характерні високою харчовою та енергетичною 

цінністю, тривалим терміном зберігання, а також тим, що вони вживаються 
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без додаткової кулінарної обробки, легко засвоюються та добре зберігаються 

в різних умовах, що робить їх перспективною асортиментною позицією для 

збагачення раціонів харчування дефіцитними харчовими інгредієнтами. 

Враховуючи зазначене, розробка нових рецептур фаршевих консервів, 

збагачених функціональними інгредієнтами, з використанням 

біотехнологічних прийомів є актуальним завданням сьогодення. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана згідно із програмою науково-дослідних 

робіт кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів Національного 

університету біоресурсів і природокористування України за темою: «Наукові 

основи створення комплексу технологій виробництва дієтичних 

комбінованих м′ясо-рослинних продуктів з радіозахисними властивостями 

тривалого терміну зберігання» (номер державної реєстрації 011U000289). 

Мета і задачі дослідження. 

Метою роботи є наукове обгрунтування та розробка технології м´ясних 

фаршевих консервів з використанням біотехнологічних прийомів. 

Для реалізації поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

• провести моніторинг комплексних властивостей бактеріальних 

препаратів та експериментально довести перспективність їх застосування для 

підвищення безпечності м’ясної сировини при посолі; 

• встановити раціональну частку внесення пшеничної клітковини 

та білку плазми крові, як функціональних інгредієнтів, для збагачення 

м´ясних фаршевих консервів; 

• дослідити вплив функціональних харчових інгредієнтів на 

фізико-хімічні та структурно-механічні властивості модельних фаршевих 

систем; 

• дослідити комплексні зміни якості м’ясної сировини при посолі з 

використання бактеріальних препаратів та обґрунтувати раціональні технічні 

параметри процесу її перемішування; 
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• визначити хімічний склад, функціонально-технологічні, фізико-

хімічні, органолептичні властивості, харчову та біологічну цінність м´ясних 

фаршевих консервів; 

•  удосконалити технологічну схему процесу виробництва, 

збагачених функціональними інгредієнтами, м´ясних фаршевих консервів з 

використанням біотехнологічних прийомів,  

• розрахувати економічну ефективність та розробити нормативно-

технічну документацію на розроблений продукт та провести промислову 

апробацію. 

Об'єкт дослідження – біотехнологія м´ясних фаршевих консервів. 

Предмет дослідження – бактеріальний препарат «МІТ РАЙПЕНІНГ 

GY2»,який містить бактеріальні штами Pediococcus acidilactici, 

Staphylococcusxylosus та Lactobacillussakei, пшенична клітковина; білки 

плазми крові. 

Методи дослідження. В роботі використано наступні методи: 

загальноприйняті та спеціальні методи визначення фізико-хімічних, 

функціонально-технологічних, реологічних, мікробіологічних, медико-

біологічних, органолептичних показників, а також методи планування 

експерименту, математичного моделювання, аналітичної обробки дослідних 

даних з використанням методів математичного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

У результаті проведеного дослідження вперше: 

• науково-обгрунтовано та розроблено технологію м´ясних 

фаршевих консервів з використанням бактеріального препарату «МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2»,який містить бактеріальні штами Pediococcus acidilactici, 

Staphylococcusxylosus та Lactobacillussakei, добавок пшеничної клітковини та 

білку плазми крові; 

• становлено раціональні параметри процесу перемішування 

дрібнокускового м’яса при посолі, за яких досягається високий рівень 

зв`язування вологи, соковитості і ніжності продукту; 
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• досліджена та науково обґрунтована можливість зниження дози 

нітриту натрію у рецептурах фаршевих консервів з 7 до 5 г/100 кг за рахунок 

використання бактеріального препарату редукуючого нітрит-іон; 

• встановлені оптимальні частки функціональних інгредієнтів в 

рецептурах консервів з урахуванням зміни структурно-механічних 

характеристик і органолептичних показників та які забезпечують якість та 

мікробіологічну стабільність готового продукту. 

Практичне значення отриманих результатів. За результатами 

проведеної роботи розроблено рецептуру та технологію м´ясних фаршевих 

консервів з використанням біотехнологічних прийомів. 

Розроблені та затверджені технічні умови та технологічна інструкція на 

готовий продукт ТУ У і ТІ 10.13-00493706-062:2019 Консерви м'ясні "Фарш 

оздоровчий". 

Біотехнологію м´ясних фаршевих консервів впроваджено на 

м´ясопереробному підприємстві ТОВ «Агрофірма Столична». 

Особистий внесок здобувача.Дисертант проаналізував літературні 

дані та на їх підставі обґрунтував та сформулював основну ідею досліджень. 

Автором особисто підібрані методи виконання комплексу аналітичних та 

експериментальних досліджень. У роботі проаналізовані і систематизовані 

матеріали досліджень, проведений критичний аналіз та статистична обробка 

даних, розроблені технічні умови на фаршеві консерви модифікованого 

складу, підготовлені та оформлені матеріали для патентування. Особистий 

внесок автора підтверджується патентами України, статтями у наукових 

виданнях і тезами доповідей на проведених в Україні та за кордоном 

наукових конференціях. Планування експериментальних робіт та 

формулювання основних висновків проведено разом із науковим керівником, 

д.т.н., професором Баль-Прилипко Л.В. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та результати 

дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися, а також здобули 

позитивні відгуки на міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських 
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конференціях, форумах, семінарах:ІІІ міжнародній науково–практичній 
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Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії» (Київ, 2016), IV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Продовольчі 

ресурси:проблеми і перспективи» (Київ, 2016), П`ятнадцятій міжнародній 

науковій конференції (Жешув, Польща, 2017 р., VII Міжнародній науково-

практичній конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у 

вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, 

стандаризації і безпеки продовольства» (Київ, 2017 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Цілі сталого розвитку третього 

тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» (Київ, 2018), ІV 
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, 5 

розділів, висновків, списку літературних джерел з 184 найменувань, у тому 

числі 54 іноземних, та 2 додатків. Роботу подано на 167 сторінках 

друкованого тексту, вона містить 37 рисунків, 28 таблиць. 
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РОЗДIЛ 1 ОГЛЯД ЛIТЕРАТУРИ 

1.1. Концепції харчування звичайного та спеціального призначення 

Потреба людини в закладеній у харчових продуктах енергії залежить 

від рівня її фізичної активності та розміру енергетичних витрат на виконання 

конкретної роботи [1]. 

Теорія збалансованого харчування виникла понад 200 років тому і 

донедавна мала перевагу в дієтології.Класична теорія збалансованого 

харчування стимулювала розвиток важливих теоретичних і практичних 

положень, у тому числі про ідеальну їжу. Наїї основі були 

розробленіспеціалізовані харчові раціони для всіх груп населення з 

урахуванням фізичних навантажень, кліматичних та інших умов; розроблено 

нові харчові технології; виявлені можливості введення у фаршеві композиції 

амінокислот, вітамінів та мікроелементів, які при виготовленні традиційної 

продукції не використовуються.Відповідно до її принципів, загальна 

кількість харчових речовин має бути не меншою за 60, у тому числі 18 

амінокислот, 12 вітамінів, 16 мінеральних речовин[9,10]. 

Питання про роль харчування в процесі життєдіяльності людини з 

позиції наукових уявлень виник у середині XIX століття з причин того, що 

при її організації необхідно дотримуватися вимог так званої концепції 

раціонального харчування. Еволюція поглядів на покладені в його основу 

принципи представлена на рисунку 1.1 [2]: 

 

Рис. 1.1. Основні концепції науки про харчування 
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Під режимом харчування зазвичай розуміють раціональну кратність та 

тривалість кожного прийому їжі, інтервали між окремими прийомами їжі, 

розподіл продуктів і страв у кожному з них. Згідно з цією концепцією, під 

раціональним харчуванням розуміють достатній у кількісному і 

повноцінний у якісномувідношеннітип харчування, яке задовольняє 

енергетичні, пластичні та інші потреби організму і забезпечує необхідний 

рівень обміну речовин.Концепцію раціонального харчування була вперше 

сформульована у 1930 році. Теоретичною основою розробки його норм стало 

вивчення стану обміну речовин в організмі в залежності від режиму прийому 

їжі, кількості і якості споживаних людиною нутрієнтів [3]. Стратегія 

раціонального харчування кожної конкретної особи будується з урахуванням 

її статі, віку, характеру трудової діяльності, кліматичних умов, національних 

та індивідуальних особливостей. [4-8]. Теорія раціонального харчування 

базована на трьох збалансованості(рис. 1.2): 

 

Рис. 1.2. Сучасні принципи раціонального харчування 

• Перший принцип – баланс енергії. Він передбачає, що енергія, яка 

витрачається організмом на всі види діяльності, повинна адекватно 

компенсуватися енергією, що надходить з їжею, тобто калорійність 

раціону повинна бути еквівалентна сумі енерговитрат. Будь-які 

відхилення в бік дефіциту або надлишку енергії, що надходить з їжею, 

неминуче призводять до розвитку аліментарного дисбалансу. 
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• Другий принцип – баланс енергетичних макронутрієнтів (білків, жирів і 

вуглеводів), які мають надходити у пропорційних кількостях. Частка 

енергії білків, що надходить з їжею, повинна знаходитися в межах від 10 

до 15%, жирів не повинна перевищувати 30%, а вуглеводів – складати від 

55 до 65%. При перерахунку у масу оптимальне добове співвідношення 

білків, жирів і вуглеводів становить 1:1,1:4,8. 

• Третій принцип – баланс окремих груп макронутрієнтів і 

збалансованість кількостей мікронутрієнтів при прийомі їжі. 

Однак гігієнічний сенс раціонального харчування полягає не тільки в 

забезпеченні загального балансу структури харчування, але й в його 

організації як такого: раціонального використання різноманітних харчових 

продуктів, дотримання рекомендованого режиму і умов прийому. У її 

розвиток у 1991 р. була запропонована теорія адекватного харчування. 

Спираючись на останні на той час експериментальні та клінічні дані, вона 

включалау себе основні положення теорії збалансованого харчування табула 

доповнена результатами розшифрування деяких механізмів засвоюваності 

харчових речовин, значення для організму харчових волокон, складу 

симбіотичної мікрофлори кишечника, наявності гормонів і подібних 

гормонам речовин, які виробляються в органах травлення у процесі 

засвоєння їжі та регулювання інших функційорганізму. 

За теорією адекватного харчування крім основного потоку харчових 

речовин з травного каналу в організм людини надходять ще п’ять потоків, 

важливість яких класичною теорією недооцінювалася: продуктів 

господарської діяльності людей, гормонів, подібних гормонам та корисних 

вторинних харчових сполук утворених з баластних речовин під виливом 

мікрофлори товстої кишки,сформованих в організмі у процесі травлення 

токсичних сполук, токсичних продуктів життєдіяльності бактерій у товстій 

кишці (рис. 1.3) [11,12]. 
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Рис. 1.3.Потоки поживних та баластних речовин за теорією адекватного 

харчування: а) первинні харчові речовини; 6) вторинні 

харчові речовини; в) токсини; г) екзогормони 

В основі теорії адекватного харчування лежать чотири принципи: 

1. Споживана їжа використовується як організмом людини, так і 

присутніми у організмі бактеріями. 

2. Нутрієнти надходять в організм з їжею та додатково синтезуються у 

результаті діяльності присутніх в організмі бактерій. 

3. Якісне харчування забезпечується не одним, а декількома потоками 

поживних і регуляторних речовин. 

4. Фізіологічно важливими компонентами їжі є харчові волокна. 

При організації харчування, у тому числі при розробленні раціонів 

лікувально-профілактичного призначення для осіб, які знаходяться під 

впливом шкідливих фізичних і хімічних чинників, визначальними стають 1) 

збалансованість ураціоні основних харчових речовин, 2) застосування 

харчових добавок і біологічно активних речовин профілактичної 

спрямованості і 3) споживання підвищеної кількості харчових волокон (не 

менше 25 г на добу) [13]. Зокрема, для осіб з високою фізичною активністю 
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рекомендований раціон з високою харчовою цінністю при невеликому 

об’ємі, який матиме профілактичну спрямованість, забезпечуватиме 

мікробіологічну надійність, стабільність якості та збереження біологічно 

активних речовин протягом тривалого терміну зберігання [14]. 

За концепцією оптимального харчування рекомендовані норми 

фізіологічних потреб в енергії та харчових речовинах розглядаються на 

індивідуальному рівні [2].Оскільки практично усі продукти не відповідають 

поставленим вимогам повною мірою, на порядок денний виходить проблема 

створення призначених для споживання конкретними групами осіб харчових 

продуктів функціонального призначення. В основу, призначених для 

споживанняцими групами населення рецептурпокладені дії з модифікації 

рецептур традиційних продуктів із введенням в них необхідних інгредієнтів 

до рівня зіставного з фізіологічними нормами, необхідними для виконання 

конкретних робіт [15]. Відповідна схема комплексного проектування складу 

продуктів функціонального призначення наведена на рисунку 1.4 [16]: 
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Рис. 1.4. Схема комплексного проектування продуктів у структурі 

концепції функціонального харчування 

1.2. Фізіологічні та гігієнічні принципи раціонального 

харчування 

Аналіз впливу складу харчової продукції на стан здоров'я населення та 

виявлення кореляційних залежностей його за вмістом у ній окремих 

мікронутрієнтів і біологічно активних речовин породили новий погляд на 

їжу. Вперше була сформульована концепція функціонального харчування і 

почала розвиватися нова наука про адекватне харчування, відповідне 

потребам організму в конкретних умовах його життєдіяльності– 

функціональна нутриціологія [17]. Предметом її розгляду є вивчення складу 

харчових речовин та інших компонентів у харчових продуктах, їх дії і 

взаємодії, рекомендованої практики споживання, засвоєння та виведення з 

організму поживних речовин та продуктів їх метаболізму, роль раціону у 

підтримці здоров'я та/або виникненні захворювань [18]. В основу 

ВИХІДНИЙ ПРОДУКТ 

Баланс поживних речовин: 

- визначенння співвідношення поживних компонентів, а також частку кожного в 

добової потребі для споживання людини; 

- врахування енергетичної цінності кожного компонента, що входить до складу 

вихідних інгредієнтів. 

Стабілізація властивостей: 

- ідентифікація всіх компонентів, що входять до складу вихідних інгредієнтів, які 

можуть виступати як в якості стабілізаторів властивостей продукту, так і в якості 

елементів; 

- визначенння співвідношення стабілізуючих і дестабілізуючих компонентів 

таким чином, щоб вплив дестабілізуючих компонентів нівелювався, а 

стабілізуючих – збільшувався. 
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- в межах кожної градації кожного органолептичного показника ідентифікують всі 

компоненти продукту, які беруть участь у їх формуванні. 
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нутриціології покладені принципи збалансованого харчування, за якими у 

найбільшій мірі забезпечується задоволення потреб організму в харчових і 

біологічно активних речовинах. Відповідно, до цього, в дані стосовно гігієни 

харчування включаються всі розділи науки, в тому числі фізіології, біохімії, 

біофізики, радіології, вітамінології, токсикології, епідеміології та інших наук, 

що мають відношення до науки про харчування. 

Нормування фізіологічних потреб в харчових речовинах і енергії 

дорослого працездатного населення здійснюється відповідно до п`яти 

категорій інтенсивності праці і залежить від добових енергетичних затрат, 

рівня нервового напруження інтенсивності робочого процесу та інших 

особливостей [19]: 

- I група (дуже низька фізична активність; чоловіки і жінки) – 

працівники переважно розумової праці, коефіцієнт фізичної 

активності 1,4; 

- II група (низька фізична активність; чоловіки і жінки) – працівники, 

зайняті легкими роботами, коефіцієнт фізичної активності 1,6; 

- III група (середня фізична активність; чоловіки і жінки) – 

працівники, зайняті роботами середньої тяжкості праці, коефіцієнт 

фізичної активності 1,9; 

- IV група (висока фізична активність; чоловіки і жінки) – 

працівники, зайняті виконанням важких робіт, коефіцієнт фізичної 

активності 2,2; 

- V група (дуже висока фізична активність; чоловіки) – працівники, 

зайняті виконанням особо важких робіт коефіцієнт фізичної 

активності 2,5. 

Забезпечення проходження фізіологічних процесів енергією 

відбувається переважно за рахунок окиснення вуглеводів, білків та, головним 

чином, ліпідів. Потреба в різних компонентах їжі залежить від особливостей 

праці. Під час виконання фізичної роботи в холодних умовах доцільніше 



43 

обрати білково-ліпідний тип харчування, а в умовах нервово-емоційного 

навантаження – вуглеводно-білковий(рис. 1.5) [20]. 

 

Рис. 1.5. Основні фізіологічно-гігієнічні принципи раціонального 

харчування 
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- невідкладні та ненормовані роботи, виконувані у несприятливих 

погодних і кліматичних умовах, роботи пов’язані з виникненням 

небезпек, роботи у будь-який час доби та пов`язані з дефіцитом 

часу і іншими стрес-факторами здатними привести до розладів 

здоров'я і дисфункції основних регулюючих гомеостаз систем 

організму; 

- формування хронічних патологій, наприклад, захворювань органів 

травлення при тривалій роботі в шкідливих для здоров`я умовах. 

Робота в таких умовах, як правило, викликає погіршення стану 

здоров`я людини через ускладнення у забезпеченні повноцінними харчовими 

продуктами [23]. Незбалансоване харчування, відсутність в раціоні 

достатньої кількості білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних 

речовин, вкрай негативно впливають на імунну систему та загальну 

резистентність організму. На рисунку 1.6 наведені чинники негативного 

впливу на діяльність системи травлення людини: 

 

Рис. 1.6. Чинники негативного впливу на діяльність шлунково-

кишкового тракту 

З урахуванням названих факторів, асортимент вживаної їжі повинен 

включати молочні, м'ясні, рибні, плодоовочеві та інші продукти як джерел 

повноцінного білка зі збалансованим складом амінокислот, мінеральних 

речовин, поліненасичених жирних кислот і жиророзчинних вітамінів. За 
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літературними даними, в енергетичному балансі харчування рекомендується 

12–14% калорійності забезпечувати за рахунок білків, 30% – жирів і 57% – 

вуглеводів [24]. В районах з холодним кліматом в раціоні має переважати 

калорійна білкова їжа, а при високих температурах – збагачені вуглеводами 

продукти, споживання яких дозволяє підвищити витривалість організму та 

сповільнити настання перегріву. 

1.3. Концепція функціонального харчування 

Пробіотики, є складовою раціону функціонального харчування. При 

визначенні їх належності до цієї категорії, значну увагу звертають на фізичні, 

хімічні, біологічні й соціальніфактори. Частина вчених у визначенні с 

структури функціонального харчування відносять їжу, направлену на 

задоволення фізіологічних потребам специфічних груп населення (дітей, 

людей похилого віку, певних етнічних груп) як таку, що характеризується 

додатковими функціями направленими на забезпечення корисності, 

достатньої поживності та відповідність фізіологічним потребам. 

Продукти функціонального харчування у загальному випадку повинні 

відповідати трьом основним положенням [25]: 

- входити до щоденного раціону; 

- мати природне походження; 

- крім харчової повноцінності, сприяти регулюванню відповідних 

функцій організму. 

А.В. Устинова у монографії «Функціональне харчування» визначає 

продукти харчування як такі, що «при систематичному вживанні приносять 

користь здоров'ю людини, підвищують його опірність захворюванням, здатні 

поліпшити проходження фізіологічних процесів в організмі і дозволяють 

людині довгий час зберігати активний спосіб життя» [26]. 

Таким чином, в структурі сучасного харчування функціональні харчові 

продукти займають середнє місце між звичайними продуктами, які 

вибираються виходячи з гастрономічних звичок і фінансових можливостей 
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людини, і продуктами, які призначає лікар в складі лікувальної дієти на 

період лікування[27]. 

Головним при розробці функціональних композицій є формування 

складу, забезпечення належної харчової цінності та зручного способу 

виробництва, економічної або іншої ефективності, відсутності негативних 

моментів при вживанні [28].На сучасному етапі розвитку харчової науки і 

технології можна виділити такі основні категорій функціональних 

інгредієнтів харчових продуктів: 

• харчові волокна (розчинні та нерозчинні); 

• вітаміни (А, групи В, D та ін.); 

• мінеральні речовини (кальцій, залізо, йод, селен та ін.); 

• поліненасичені жирні кислоти (ω-3 та ω-6 жирні кислоти); 

• антиоксиданти (β-каротин, аскорбінова кислота, α-токоферол, 

біофлавоноїди); 

• пребіотики (олігосахариди, інулін, лактоза, молочна кислота); 

• пробіотики (біфідо- та молочнокислі бактерії, дріжджові грибки); 

• білкові препарати [29]. 

Харчові волокна(клітковина, дієтичні, грубі, баластні речовини) – – 

комплекс біополімерів, які формують стінки рослинних клітин і організмом 

не засвоюються, але виконують важливу роль у нормалізації процесів 

травлення [30,31,65,66]. До таких відносять речовини різної хімічної природи 

(рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Класифікація харчових волокон за хімічною природою 

Протягом тривалого часу харчові волокна відносили до непотрібних 
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звільнити продукти загального асортименту, на долю яких на фоні 

неухильного зниження споживання натуральних рослинних продуктів 

(зернових, овочів, хліба грубого помелу) припадає близько 60% загальної 

калорійності раціону населення розвинених країн і тим підвищити харчову 

цінність харчового продукту (хліба грубого помелу, продуктів переробки 

зернових, овочів та ін.). Наслідком стало зменшення в раціоні частки 

харчових волокон у 2-3 рази порівняно з показниками 50-х років XX століття 

[32,70], що стало фактором ризику розвитку злоякісних пухлин, дискінезії 

товстої кишки, грижи харчового отвору діафрагми, апендициту, 

жовчнокам'яної хвороби, діабету, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, 

тромбозу вен кінцівок [33,71]. 

Вітаміни, як функціональні інгредієнти, відіграють важливу роль у 
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важких захворювань (цинга, бері-бері та ін.). Вітаміни беруть участь в обміні 

речовин, сприяють зміцненню імунної систему організму, нормалізують 

роботу травного тракту, органів кровотворення, пом`якшують наслідки 
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вітамінів призводить до погіршення самопочуття, зниження фізичної та 

розумової працездатності, ослаблення імунітету. Звичайні харчові продукти 

містять значну кількість вітамінів. Дефіцит вітамінів в організмі також можна 

частково усунути споживанням м`яса, яке містить повний набір 

водорозчинних (B1, В2, В6, С, РР, біотину, пантотенової та фолієвої кислот) і 

жиророзчинних (A, D, Е, К, F) вітамінів. Однак при тепловій обробці значна 

їх кількість розкладається [34,35]. Тому для усунення дефіциту недостатню 

кількість вітамінів зазвичай компенсують збагаченням ними харчових 

продуктів функціонального призначення [72,73]. 

Мінеральні речовини: Найважливішими мінеральними складовими 

раціону є калій, натрій, кальцій, магній, фосфор, хлор, сірка. До важливих 

для нормальної життєдіяльності відносять залізо, мідь, цинк, марганець, йод, 

бром, фтор, кобальт, селен [36,74]. Мінеральні речовинистабілізують 

осмотичний тиск міжклітинної рідини, сприяють активізації м'язової та 

нервової діяльності, активізують ферменти, регулюють кількість гормонів, 

виконують функції де токсикантів, знижують ризик виникнення склерозу, 

беруть участь у кровотворенні. Особливого значення в умовах підвищеного 

радіаційного навантаження у обміні речовин відграє йод, яким 

рекомендовано збагачувати раціон у першу чергу. Актуальними 

натуральними інгредієнтами для збагачення м'ясних продуктів органічною 

формою йоду є гідробіонти [75]. 

Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) омега-3 та омега-6є життєво 

необхідними речовинами, оскільки організм не синтезує ці речовини і їх 

можна отримати лише з харчовими продуктами [6]. Механізм впливу ПНЖК 

зводиться до участі у метаболізмі жирів. ПНЖК позитивно впливають на 

обмін речовин, беруть участь в обмінних процесах жирів, сприяють 

зниженню рівня холестерину і перешкоджають розвитку атеросклерозу, 

сприяють зниженню артеріального тиску, покращенню кровообігу і 

перешкоджають появі аритмій, полегшують протікання запальних процесів, 

перешкоджають розвитку артриту і радикуліту, покращують живлення 
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тканин і клітин, позитивно впливають на стан імунної системи, позитивно 

впливають на процеси нормального розвитку людини в дитячому віці, беруть 

участь у синтезі потрібних організму речовин – простагландинів, 

благотворно впливають на роботу нервової системи. Все це визначає ПНЖК 

як «стратегічно важливі речовини» для розвитку та функціонуванню 

організму [76]. Усе це визначає ПНЖК як «стратегічно важливі речовини» 

критично важливі для нормального розвитку та функціонування організму 

[37]. 

Антиоксиданти. Харчові продукти в процесі отримання, переробки і 

зберігання піддаються окисненню киснем повітря, результатом чого є 

руйнування біологічно цінних сполук, зокрема вітамінів, окиснення і 

розщеплення ліпідів, жирних кислот та жироподібних речовин, природних 

барвників. В результаті утворюються продукти зі специфічним запахом і 

смаком, у багатьох випадках токсичні. Антиоксиданти – природні або 

ідентичні природним поліфункціональні речовини, здатні перешкоджати 

окисненню клітин організму під дією вільних радикалів та активних у 

хімічному відношенні речовин, у першу чергу кисню та пероксидів [29] 

уповільнюючи процеси окиснення шляхом взаємодії з киснем повітря (не 

допускаючи його реакції з продуктом), переривання реакцій окислення за 

рахунок дезактивації активних радикалів та руйнування перекисів внесених 

ззовні та утворених в процесі метаболізму і завдяки тому зниження у 

організмі концентрації токсинів. Присутність антиоксидантів у харчових 

продуктах сприяє гальмуванню проходження реакцій окислення біологічних 

тканин, руйнування їхніх біологічно цінних складових, розкладення 

вітамінів, ліпідів, жироподібних речовин та природних барвників. Розкриття 

поведінки антиоксидантів дало підставу для їх використання як засобів 

сприяння підвищення стійкості організму до впливу шкідливих чинників 

фізичної та біологічної природи [29].Розкриття ролі в первинних фізико-

хімічних процесах окиснення під дією вільних радикалів структурних ліпідів 

біологічних мембран дало підставу до успішного використання 
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антиоксидантів як засобів неспецифічного підвищення стійкості організму до 

впливу несприятливих зовнішніх факторів фізичної і хімічної природи. 

Дослідженнями показана доцільність їх використання як адаптогенів, 

здатних зменшувати рівень забруднення внутрішнього середовища організму 

шкідливими сполуками і сприяти інтенсифікації процесів опору організму дії 

несприятливих факторів [11]. 

Пробіотики – – функціональні харчові інгредієнти у вигляді корисних 

для людини непатогенних та нетоксикогенних живих мікроорганізмів, які 

при систематичному вживанні у їжу у вигляді препаратів або у складі 

харчових продуктів позитивно впливають на стан організму людини у 

результаті нормалізації складу та/або підвищення біологічної активності 

нормальної мікрофлори кишечника та сприяють збереженню у кишечнику 

нормального складу мікрофлори [39,39,77]. До них відносять також 

біологічно активні добавки до їжі і харчові інгредієнти, які при включенні в 

раціон забезпечують організм не так енергетичним і пластичним матеріалом, 

як контролюють і оптимізують конкретні фізіологічні функції, біохімічні та 

поведінкові реакції та прискорюють процеси одужання [40,73,78]. Завдяки 

таким властивостям, пробіотики широко використовують при виробленні 

різноманітної харчової продукції – молочної, олійно-жирової, 

хлібопекарської, м`ясної [41]. 

Пребіотики, переважно некрохмальні полісахариди та олігосахариди, – 

речовини, які погано перетравлюються під дією ферментів людського 

організму але активно живлять певну групу корисних мікроорганізмів у 

кишечнику [42,43]. У сучасній літературі пребіотики визначаються як 

компоненти їжі, що не засвоюються, але здатні сприятливо впливати на 

здоров'я людини шляхом селективної стимуляції росту або активності одного 

чи декількох родів корисних бактерій товстого кишечнику. Пребіотики: 

- не гідролізуються і не всмоктуються у верхній частині шлунково-

кишкового тракту; 
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- є селективним субстратом для одного чи декількох родів корисних 

бактерій, що живуть у товстому кишечнику; 

- сприяють зміні балансу кишкової мікрофлори у бік створення більш 

сприятливого для організму хазяїна складу; 

- індукують корисні ефекти впливу не тільки на рівні шлунково-

кишкового тракту, але і в організмі в цілому. 

Пребіотики при систематичному вживанні у їжу позитивно впливають 

на організм людини у результаті вибіркової стимуляції біологічної активності 

нормальної мікрофлори кишечника [77]. Конкретно при виробництві м`ясної 

продукції пробіотики та пребіотики сприяють покращенню якості 

вироблених продуктів, нормалізації діяльності шлунково-кишкового тракту, 

запобіганню отруєнь харчового характеру під дією вірусів, бактеріальних 

токсинів, грибів та плісеней. За останніми поглядами, їх використання у 

м`ясних продуктах сприяє досягненню оптимального співвідношення 

компонентів та покращенню процесів глибокої переробки сировини [40]. 

Застосування пребіотиків при виробництві функціональних м'ясних 

продуктів сприяє поліпшенню показників їх якості та сприятливо впливає на 

шлунково-кишкову флору людини та запобігає захворюванням, викликаним 

вірусами або клітинними організмами (бактеріями, грибами). 

Вода є важливою складовою харчових продуктів, де відіграє важливу 

роль, оскільки обумовлює консистенцію і структуру продукту, а стан 

знаходження води у харчовій системі визначає багато у чому його 

консистенцію [79]. Останнім часом визначено [80], що терміни зберігання 

м`ясних виробів можуть бути суттєво подовжені застосуванням замість 

звичайної води тою, що пройшла попередню електрохімічну підготовку – так 

званої «активованої води» [44], тобто відібраній з анодної чи катодної зоні 

проточного електролізера воді, підданій електрохімічній обробці з переводом 

її у термодинамічно неврівноважений стан. Вихідною речовиною, 

рекомендованої до подальшого використання у м`ясних системах, є сильно 

розведені водно-сольові розчини, природна прісна або слабо мінералізована 
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вода, тобто рідини, характерні низькою електропровідністю. Завдяки відбору 

з катодної чи анодної чарунки проточного електролізеру, вода (т. зв. 

«католіт»чи «аноліт») збагачується позитивно зарядженими іонами 

Н3О+(гідратованими іонами водню)чи негативно зарядженими іонами ОН-, 

відповідно. 

Оброблена таким чином вода протягом достатньо тривалого часу 

(«часу релаксації» гідратованого іону водню – Н3О+) проявляє підвищену 

активність у частині пригнічення розвитку небажаної мікрофлори,має кислу 

або лужну реакцію, яка зберігається протягом часу релаксації заряджених 

іонів [45], з-завдяки чому активовану воду застосовують у м`ясній 

промисловості. Так, використання католіту (води, відібраної з катодної 

чарунки електролізеру) дозволяє збільшити здатність м`ясної сировини 

утримувати водута завдяки цьому покращити ніжність і соковитість готової 

продукції [46]. Застосування обробленої електрохімічним способом води 

дозволяє також зменшити технологічні втрати та подовжити стійкість 

продукції в процесі зберігання [47] завдяки тому, що хвороботворні 

мікроорганізми гинуть при контакті із зарядженими іонами в кислих чи 

лужних середовищах, а також зменшити втрати маси продукту при тепловій 

обробці [81-83]. 

Білки є найважливішою складовою будь-якого харчового продукту 

через відсутність його запасів у організмі. Хронічний дефіцит білка 

призводить до зниження рівня працездатності, здатності концентрувати увагу 

та зниження рівня всмоктування кальцію відповідального за збереження 

структури кісткового апарату та нормальної роботи серця. За рекомендаціями 

дієтологів, до використання рекомендують раціони, які складаються з 

продуктів, що містять повноцінні білки, такі як: риба, м'ясо телятини та 

птиці, горіхи, молоко, молочні продукти, яйцепродукти. Білкова дієта з 

приблизно вдвічі більшою його кількістю проти фізіологічних норм 

рекомендована для підтримання балансу азотистих речовин особам, які 

працюють в умовах високих фізичних навантажень. Найбільш ефективним 
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шляхом збільшення частки білка у раціоні є збагачення продуктів білковими 

препаратами [48]. У випадку м`ясних фаршевих систем за такі найчастіше 

використовують білки плазми крові [84].Білки плазми крові 

характеризуються унікальним комплексом функціонально-технологічних 

властивостей. Їх введення у фарш супроводжується збагаченням продукту 

ліпопротеїдами, імуноглобулінами, глюкопротеїдами, альбуміновими та 

фібріногеновими фракціями білків [49].Завдяки введенню у систему 

альбумінів продукти сприяють збільшенню здатності до зв`язування вологи 

та утворення піни. Системи з додаванням глобулінів характеризуються 

покращеною здатністю утворювати емульсії. Фібриноген під впливом зміни 

реакції (рН) фаршу в присутності іонів кальцію переходить у фібрин і тим 

утворює стабільну просторову структуру [50]. Всі білки плазми крові здатні 

утворювати гелі при нагріванні. При цьому фібриноген має виражену 

здатність утворювати гелі з переходом в фібрин під впливом ряду факторів 

(зрушення рН до ВЕТ, наявність іонів Са2+ в білковій системі) з утворенням 

просторового каркасу [85]. 

Слід зазначити, що зміни традиційного рецептурного складу внаслідок 

заміни одних інгредієнтів іншими, суттєво впливають на споживчі 

властивості новостворених продуктів, саме тому модифікація традиційного 

продукту у функціональний не зводиться тільки до заміни інгредієнтів, а є 

складним процесом конструювання продукту, який має відновлені традиційні 

споживчі та нові функціональні властивості,які визначають корисність 

продукту.У випадку м'ясних виробів, функціональні продукти доцільно 

розробляти на основі доповнення рецептури зерновими культурами, 

рослинною сировиною, водоростями та продуктами їх переробки [51]. 

Згідно з положеннями теорії науки про харчування, розроблені наукові 

та практичні основи конструювання технологій функціональних харчових 

продуктів з оптимальними показниками поживної i енергетичної цінності, 

органолептичними та структурними характеристиками. В їх основу 

покладені принципи математичного моделювання співвідношень активних у 
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фізіологічному відношенні інгредієнтів природного походження.В основу 

моделювання покладено принцип харчової комбінаторики, базованої на 

кількісному підборі співвідношення основної сировини та харчових добавок, 

направлений на формування необхідних органолептичних i фізико-хімічних 

властивостей продукту та заданий рівень його поживної, харчової, 

біологічної і енергетичної цінності [52]. 

Починаючи з середини 80-тих років минулого століття в наукових 

направленнях, які займалися проблемами харчування, виник термін 

«функціональні продукти». Його біологічний сенс нерозривно пов'язаний з 

фізіологією харчування – розділом нутриціології, що вивчає харчові 

речовини і компоненти їжі, їх функції і взаємодію, метаболізм і роль в 

підтримці здоров'я та/або профілактиці виникнення захворювань. Згідно із 

загальноприйнятною точкою зору, продукти здорового харчування повинні 

містити один або кілька компонентів з 12 загальноприйнятих класів: харчові 

волокна, олігосахариди, амінокислоти, поліненасичені жирні кислоти, 

вітаміни, білки, алкалоїди, холіни, молочнокислі бактерії, антиоксиданти, 

мінеральні речовин, нутрицевтики (інгредієнти, які надають харчовому 

продукту ті чи інші функціональні властивості) [25,53-55]. 

Використовувані згідно з цією концепцією функціональні харчові 

продукти компенсують, насамперед, дефіцит біологічно активних 

компонентів в організмі, підтримують нормальну функціональну активність 

органів і систем, знижують ризик різноманітних захворювань і можуть 

споживатися регулярно у складі звичайного раціону. Функціональні 

продукти харчування успішно поєднують в собі лікувально-профілактичні та 

хороші смакові якості, обумовлені успішним розвитком наукових досягнень 

в області науки про харчування і використанні сучасних технологій у їх 

виробництві. На їх основі вже в 1991 році була сформована концепція 

харчових продуктів, які спеціально використовують для підтримки здоров'я 

(FOSHU-Foodforspecifiedhealthuse). Саме наявність функціональних 

інгредієнтів надає можливість нормалізувати й регулювати конкретні функції 
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та біохімічні процеси в організмі та знижувати ризик виникнення ряду 

хвороб. 

В Європі в Міжнародному інституті науки про життя (ILS) 

сформульоване наступне робоче визначення функціональних продуктів: 

харчовий продукт може бути віднесений до функціонального, якщо він окрім 

адекватного живильного ефекту достатньо переконливо має вплив на одну 

або більше заданих функцій організму таким чином, що стан здоров'я 

покращився та/або знизився ризик захворюваності[56]. Згідно з розробленою 

ще в 90-і роки минулого століття «Науковою концепцією функціонального 

харчування в Європі», харчові продукти можуть бути визнані як 

функціональні тільки у разі їх позитивного впливу на ту чи іншу ключову 

функцію (функції) людини і отриманні на це вагомих об'єктивних доказів, 

зокрема ідентифікації маркерів чутливих до моделюючого ефекту 

функціональних інгредієнтів, проявленні позитивних ефектів впливу при 

вживанні їжі (або її чинного початку) в безпечних для організму кількостях 

Серед таких останніми роками усе більше уваги приділяється 

міноритарним компонентам їжі – мікронутрієнтам та біологічно активним 

речовинам. Інтенсивно вивчається їхня роль у попередженні так званих 

«хвороб цивілізації» (атеросклероз, тромбоз, ішемічна хвороба серця, 

гіпертензія, цукровий діабет, деякі форми раку) [8,25]. 

Функціональні продукти в даний час активно виробляють, хоча 

погляди на поняття про цей клас речовин досить суперечливі. Одні вчені 

розглядають «функціональні продукти» як вдалий, зрозумілий термін, що 

відкриває великі перспективи для маркетингу і торгівлі. Інші – як збірне 

поняття, що об'єднують різноманітні дієтичні, енергетичні, лікувальні, 

профілактичні і інші спеціальні продукти. Треті – як опору в зусиллях по 

створенню харчових продуктів повсякденного використання, реально 

сприяють підтримці здоров'я і якості життя сучасної людини. Бурхливе 

зростання ринку функціональних продуктів супроводжують не менше 

бурхливі суперечки в колах науковців. Одні бачать в них вирішення 
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проблеми нестачі поживних речовин в раціоні сучасної людини, інші – 

зручний спосіб змусити покупця платити дорожче. Виходячи з останнього, 

робиться узагальнення сучасних тенденцій в технологіях функціональних 

продуктів, аналізуються перспективні напрямки розвитку подібного роду 

досліджень, а також викладаються принципи, на яких повинна базуватися 

розробка функціональних продуктів [53]. Як зазначається, «головне для нас 

як для споживачів розуміти, що продукти – не ліки, тому виробнику, щоб 

отримати дозвіл на продаж, потрібно лише довести, що його товар безпечний 

для здоров'я. І що різноманітність - головна запорука повноцінного 

харчування». 

В основу технологій створення функціональних харчових продуктів на 

нинішньому етапі закладено удосконалення складу традиційних продуктів, 

завдяки чому підвищується вміст у них корисних інгредієнтів до рівня, 

співвідносного з фізіологічними нормами їх споживання (10-50% від їх 

добової потреби) [54]. 

Виходячи з уявлень про особливості складу і властивостей 

функціональних харчових продуктів порівняно з традиційними та з 

урахуванням технологічної специфіки їх отримання, можна вирізнити умовно 

три основні категорії функціональних продуктів [8,55]: 

- перша – традиційні продукти, які містять значні кількості 

фізіологічно функціонального інгредієнта (інгредієнтів). При 

виробництві та приготуванні таких продуктів виключається 

застосування антибіотиків, гормонів росту, пестицидів, мінеральних 

та синтетичних добрив та/або компонентів стічних вод, методів 

біоінженерії чи іонізуючої радіації; 

- друга – традиційні продукти із зниженим вмістом шкідливих для 

здоров'я інгредієнтів, а також компонентів, присутність яких в 

продукті перешкоджає нормальній біологічній та/або фізіологічній 

активності чи засвоюваності функціональних інгредієнтів, що 

входять до їх складу; 
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- третя – традиційні продукти збагачені функціональними 

інгредієнтами, які одержують при додаванні до традиційних 

харчових продуктів одного або кількох фізіологічно 

функціональних інгредієнтів з метою запобігання їх дефіциту в 

організмі. 

Функціональні продукти харчування виконують в організмі такі 

основні функції [6,7]: 

−  компенсація дефіциту біологічно активних компонентів в 

організмі; 

− підтримка нормальної функціональної активності органів і систем, 

але з урахуванням того що додавання до їжі біологічно активних 

добавок та збагачення раціону функціональними харчовими 

продуктами не зробить хворий орган здоровим і це можуть 

забезпечити тільки лікарські препарати; 

− зниження ризику виникнення ряду захворювань. Якщо який-небудь 

показник життєвої активності знаходиться на верхній межі норми і 

є фактором ризику, завдяки введенню у продукти біологічно 

активних добавок та функціональних харчових продуктів можна 

перевести цей показник в нормальний діапазон; 

− підтримка корисної мікрофлори в організмі людини, підтримання 

нормального функціонування шлунково-кишкового тракту. 

Функціональні інгредієнти повинні відповідати наступним вимогам: 

• мати природне походження, вживатися перорально, 

• не погіршувати корисних властивостей харчових продуктів, 

• бути безпечними з точки зору збалансованого харчування та 

корисними для здоров'я (корисні властивості повинні бути науково 

підтверджені, а добові норми схвалені фахівцями), 

• мати точно визначені фізико-хімічні показники, методи 

встановлення яких відомі і доступні [57]. 
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При використанні декількох функціональних компонентів враховують 

їхню сполучуваність з точки зору ймовірної хімічної взаємодії в самому 

продукті, а також їх біологічну засвоюваність при потраплянніу травний 

тракт [58,59]. 

При цьому при розробці рецептур функціональних харчових продуктів 

традиційні харчові продукти в першу чергу збагачують, як правило, 

функціональними інгредієнтами, дефіцит яких має місце в тій чи іншій 

місцевості або у тих чи інших груп населення. Абсолютно не обов`язково, 

щоб конкретна група функціональних продуктів була функціональною для 

всіх членів суспільства. У зв'язку з цим, індивідуалізація добірки відповідних 

функціональних інгредієнтів, їх спектру та кількісного вмісту з урахуванням, 

з одного боку, синергічних і антагоністичних відносин між ними, 

специфічності дії, а з іншого – статевої, національної приналежності, умов 

проживання та роботи, фізичного стану конкретного індивіда, є ключовим 

моментом при виборі конкретного продукту функціонального харчування 

[60]. 

При використанні декількох функціональних компонентів слід 

максимально можливо враховувати їх сполучуваність ймовірного хімічного 

взаємодії в самому продукті і їх біологічній засвоюваності при попаданні в 

травний тракт [60,61]. 

Як показує досвід зарубіжних виробників, випуск продуктів 

функціонального призначення за останні десятиліття значно зріс, що 

пояснюється розширенням асортименту, появою нових видів продукції 

даного сектора ринку, довіри і розуміння широкими масами покупців їх 

значущості для збереження здоров'я і зменшення ризику виникнення 

захворювань. Наприклад, в 2001 р 78% американських споживачів зупиняли 

свій вибір на збагачених продуктах [60,62,63]. На думку експертів, через 10 

років у всьому світі близько 40% харчових продуктів буде входити в 

категорію функціональних [64-66]. 
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1.4. Перспективні функціональні інгредієнти м’ясних консервів 

На даний час спеціальні білкові продукти харчування, адекватні 

фізіологічним потребам людини, які б гарантували безпечність при 

звичайних температурах зберігання практично відсутні [67]. Більшість 

збагачених різними нутрієнтами продуктів не відповідає вимогам щодо 

тривалості зберігання і зручності в застосуванні, у зв'язку з чим необхідно 

звернути увагу на наступні моменти: 

• необхідність розробки продуктів тривалого зберігання зручних у 

вживанні; 

• забезпечення підвищення резистентності організму до шкідливих 

впливів, хімічних і фізичних факторів за рахунок збагачення їх 

повноцінними тваринними білками, харчовими волокнами та ін..; 

• необхідність розробки продуктів з підвищеним вмістом білка і 

високою енергетичною цінністю. 

Зниження вмісту в організмі вологи, білка, ліпідів, вітамінів, мікро- і 

макроелементів відбивається на здоров'ї людини. Схема компенсації енергії, 

витраченої на вживання білків, жирів і вуглеводів наведена на рисунку 1.8: 

 

Рис. 1.8. Схема компенсації втрати спожитих речовин 

Компенсація втрати  
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Напівфабрикати 

(заморожені) 

Консерви 

Перші, другі, треті страви, 

десерти 

 (збагачені м'ясною, 

рибною, молочною, 

ягідною, плодоовочевою 

сировиною) 
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Людей, особливо тих, які працюють в умовах фізичних навантажень, 

часто супроводжують травми, опіки, теплові та, подекуди, токсичні впливи, 

порушення режимів праці та відпочинку. Одним з проявів метаболічної 

реакції на травму, крововтрату або опік є порушення білкового обміну. Тому 

різко зростають потреби організму в білку [58]. 

Для людини основним джерелом білка є м'ясні продукти і найбільший 

інтерес серед таких, що відповідають зазначеним вище вимогам, 

представляють м'ясні консерви, оскільки вони є продуктом тривалого 

терміну зберігання, високої енергетичної цінності, придатні для вживання без 

додаткової кулінарної обробки, здатні легко засвоюватися і добре 

зберігаються в найнесприятливіших кліматичних умовах, а також мають 

максимальну калорійність і поживну цінність при мінімальній вазі. 

Консервовані вироби добре зберігають харчову цінність, мають приємний 

смак, запах, зовнішній вигляд, тривалий термін зберігання, зручні при 

транспортуванні [68,69 

З огляду на досягнення науки в області функціональних м'ясних 

продуктів, вдосконалення асортименту може бути досягнуто підбору складу 

та правильного співвідношення інгредієнтів та застосування базованих на 

принципах нутриціології біотехнологічних методів [78]. Таким чином, 

найважливішими завданнями, що стоять перед сучасними виробниками 

м'ясної продукції є створення конкурентоспроможної продукції; збільшення 

обсягів виробництва; створення і випуск продуктів, які відповідають запитам 

сучасних споживачів і основним принципам здорового харчування. 

Перспективним напрямком розвитку галузі є дослідження та застосування 

нової, нетрадиційної, зокрема, рослинної, сировини [59]. 

1.5. Використання досягнень біотехнології при виробництві 

м’ясних продуктів 

Використання прийомів біотехнології в харчовій промисловості 

орієнтоване на поліпшення якості традиційних харчових продуктів та 

створення нових видів продуктів і харчових добавок [86-88]. Можливості, що 
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розкриваються перед розробниками, дозволяють задовольнити потребу 

споживачів у екологічно чистих харчових продуктах [4,5,20,89]. Крім 

вирішення продовольчої проблеми, перед харчовою промисловістю стоїть 

ряд інших, не менш важливих завдань, вирішення яких можливе при 

використанні досягнень біотехнології вже використовуваних починаючи з 

сировини і до готової продукції [6]. У м`ясній промисловостіпроблему 

оптимізації структури, кольору смакових та ароматичних характеристик 

продуктіввирішують модифікацією складу використовуваної сировини з 

застосуванням методик фізичного, хімічного мікробіологічного та 

біотехнологічного характеру.Важливу роль у нормалізації процесів 

життєдіяльності людини має нормалізація складу представленої 

лактобактеріями, біфідобактеріями, стрептококами, стафілококами, грибами 

ешерихіями мікрофлори кишечника, завдяки тому, що вона має суттєвий 

вплив на імунологічний статус, проходження обмінних процесів та інші 

функції організму [138-140].Перспективними напрямками використання 

досягнень біотехнології є, зокрема направлений вплив на якість продуктів на 

різних стадіях виробництва та контроль продукціїна наявність шкідлиих 

домішок мікробіологічного (патогенна мікрофлора) і хімічного (токсичні і 

шкідливі речовини) характеру (табл. 1.1)[90-92]: 

Таблиця 1.1  

Основні напрямки використання досягнень біотехнології 

Галузь Продукти 

Сільське 

господарство 

Одержання нових штамів мікроорганізмів, розробка нових 

методів селекції рослин і виведення тварин (включаючи 

клонування) 

Виробництво 

хімічних речовин 

Виробництво органічних кислот (лимонна, ітаконова), 

використання ферментів у складі миючих речовин 

Енергетика Збільшення об`ємів біогазу, виробництво етанолу та рідкого 

палива 

Контроль стану 

довкілля 

Покращення методів тестування і моніторингу, контроль 

перетворення ксенобіотиків за участі мікроорганізмів, 

удосконалення методів переробки відходів 
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Харчова 

промисловість 

Створення нових методів переробки харчової сировини, 

переробки і зберігання харчових продуктів, виробництва 

харчових добавок, білку і ферментів 

Матеріалознавство Вилуговування руд, вивчення та реалізація процесів 

біологічного розкладення та аналітичного контролю 

Медицина Застосування ферментів у терапії і для потреб удосконалення 

діагностики, створення датчиків на основі ферментів, 

використання мікроорганізмів та вироблених ними ферментів 

при виробництві ліків (наприклад, стероїдів), синтез 

антибіотиків 

Використовувані наразі у виробництві процеси біотехнології набули 

величезного значення, оскільки на сучасній стадії розвитку вонипрямо та/або 

побічно пов'язанііз створеннямвисокоефективних 

штамівмікроорганізмів,здатних синтезувати нові види продуктівзі зміненою 

генетичною системою. Активність більшості мікроорганізмів обумовлена 

їхніми основними властивостями: високою здатністю до пристосування до 

змін в умовах життя та здатністю швидко розмножуватися. 

Скринінг штамів, відповідальних за формування аромату зазвичай 

здійснюють за ознакою ступенювпливу вироблених ними так званих 

попередників аромату – карбонільнихсполук з розгалуженим вуглецевим 

ланцюгом, вільних жирних кислот та амінокислот лейцин, ізолейцин, валін, 

фенілаланін, метіонін [118-120].В якості стартових культур в основному 

використовуються у вигляді чистих або змішаних культур здатні 

відновлювати нітрати мікрококи, педіококи, дріжджі, гомоферментативні і 

нетипові молочнокислі бактерії [98-102].В основу технологій покладена їх 

здатність синтезувати специфічні біологічно активні компоненти, органічні 

кислоти, бактеріоцини, ферменти, вітаміни та ряд інших сполук і тим 

інтенсифікувати процеси виробництва та покращити санітарні, 

мікробіологічні і органолептичні показники якості продукції [92-97]. 

Склад мікрофлори залежить від сировини, умов і режиму засолу. З 

часом, в розсолі взагальній кількості мікроорганізмів зростає частка 

молочнокислихбактерій, перш за все адаптованих до умов 

посолуштамівLactobacillus plantarum і Streptococcus lactis[6,103,104]. Вони 
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розвиваються навіть в несвіжих розсолах, де протягом перших шести діб 

зазнають тільки лаг-фазу при переважно спиртовому характеру бродіння, яке 

переходить у молочнокисле лише згодом. Звідси випливає доцільність 

застосування в практиці розсолів, які пройшли попередню витримку та 

характеризуються відносно стабілізованою мікрофлорою. Ще більш 

перспективними є застосування спеціально підготовлених стартових культур 

або їх комбінацій [105-111].Домінуючим критерієм відбору штамів 

мікроорганізмів як основи стартових культур служать показники 

інтенсифікації технологій виробництва м'ясопродуктів та ступенюїх впливу 

на смакові та ароматичні характеристики готового продукту. 

Загальноприйнятими, здатними створювати бажаний аромат, є штами 

молочнокислих бактерій. 

Молочнокислі бактерії характеризуються виключно лабільним 

метаболізмом і здатні пристосовуватися до зміни середовища завдяки 

варіабельності пристосувального обміну [120,127]. Наприклад, бактерії 

штаму Lactobacillus casei здатні інтенсивно розщеплювати легкозасвоювані 

білки м'язової тканини, а також важкозасвоювані білки сполучної тканини. 

При внесенні у м`ясні фарші у вигляді бактеріальних заквасок продукти 

їхнього метаболізму грають важливу роль у формуванні аромату [125], а 

одною з основних речовин,яка дуже сильно впливає на смак і аромат 

ковбасних виробів,є синтезована ними молочна кислота, [128-131]. 

Утворені молочна, піровиноградна та оцтова кислоти, етанол, ацетон і 

інші речовини, надають стійкі смак і аромат сировині, а згодом і виробленим 

з них м'ясопродуктам.Важлива роль у формуванні аромату обумовлена 

продуктами розщеплення жирів: жирним кислотам і карбонільним сполукам. 

Здатність продукувати ліпази, які беруть участь в цьому процесі, мають 

бактерії Lactobacillus і Leuconostoc[112-114]. 

В мікробіоценозі людини домінують біфідобактерії, складаючи 95% 

всієї мікрофлори. Саме біфідофлорі відводиться провідна роль в нормалізації 

мікробіоценозу кишківника, поліпшення процесів всмоктування і гідролізу 
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жирів, білкового і мінерального обміну, підтримці неспецифічної 

резистентності організму. Біфідобактерії виступають потужним регулятором 

активної кислотності фаршу оскільки основним продуктом їх метаболізму 

при зброджуванні вуглеводів є молочна кислота, накопичення якої 

сприятливо впливає на консистенцію без погіршення його якості. Молочна 

кислота є важливим консервуючим агентом і біологічною основою 

формування складу готових м`ясних виробів [115]. Утворення її проходить 

через стадії глікогенолізу, гліколізу та ферментації і закінчується утворенням 

молочної кислоти (рис. 1.9): 

 

 

Рис. 1.9. Механізм утворення молочної кислоти 

Присутність молочнокислих бактерій сприяє також пригніченню 

розвитку патогенної мікрофлори за рахунок утворення ряду речовин 

антимікробної дії[116].При розробленні рецептур заквасок враховують ряд 

ознак молочнокислих бактерій, які характеризують їх виробничу цінність. З 

метою отримання стійких бактеріальних заквасок враховують також 

стійкість бактеріальних препаратів до впливу кухонної солі, жовчі, нітриту 

натрію, фенолу,а також сполучуваність штамів при їх спільному 

культивуванні [113,117-119]. 

Велике значення також має протеолітична активність 

використовуваних мікроорганізмів, яка визначається здатними до 
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фільтрування крізь мембранні клітини утвореними у процесі життєдіяльності 

бактерій протеазами та внутрішньоклітинними ферментами [120].Пептидазна 

активність найбільш розвинена у мікрококів, особливо у штамів Micrococcus 

varians і Micrococcus kristinae, однак за наявними даними вираженим 

продуцентом попередників аромату, зокрема 3-methylbutanal, є штами 

стафілококів Staphilococcus carnosus і Staphilococcus xylosus. З представників 

молочнокислих мікроорганізмів до найбільш активних видів відноситься 

Lactobacillus casei[121]. Велика кількість летких жирних кислот утворюється 

в результаті участі мікроорганізмів в процесах, пов'язаних з деамінуванням 

амінокислот, окисненням вуглеводів і карбонільних сполук [122-125]. 

Присутність названих штамів мікроорганізмів сприяє деструкції основних 

компонентів м'яса і трансформаціїприсутніх у ньому речовин у смакові, 

ароматичні і фізіологічно активні сполуки, які визначають органолептичні 

властивості готового продукту, його безпечність та засвоюваність 

організмом[126]. 

Бактеріальні культури впливають на консистенцію якзавдяки своїй 

протеолітичної активності, так і через генерацію органічних кислот, 

головним чином молочної кислоти,що приводить до підвищення кислотності 

(зниження рН)середовища до рівня, достатнього для пригнічення розвиткуу 

м`ясних продуктахпатогенних і токсикогенних бактерій. Оптимальною 

величиною рНдля проходження цих процесів, особливо у відношенні 

представників сімейства Enterobacteriaceae є діапазон 3,8-4,5[132,133].При 

підвищенні жрівня кислотності м'ясної системи до значень, відповідних 

ізоелектричній точці саркоплазматичних білків, останні осідають, виділяючи 

воду, що і сприяє оптимізації консистенції продукту [134,135]. 

Супутнім ефектом дії бактеріальних препаратів є те, що у результаті 

закислення маси, міоглобін – сполука, що надає м`ясу природний червоний 

колір – піддається перетворенням з утворенням стійкої сполуки–

метміоглобіну, яка може викликати після термічної обробки генерацію 

небажаного сірого кольору [4]. Тому для запобігання небажих 
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змінзовнішнього виду, у м`ясну масу зазвичай вносять нітрит натрію 

(NaNO2), що забезпечує м'ясопродуктам збереження «природного червоного 

кольору». Механізм його впливу може бути описаним наступним чином: 

1 Обмінна взаємодія новоутвореної молочної кислоти з нітритом 

натрію з утворенням нітритної (азотистої) кислоти: 

CH3CH(OH)COOH + NaNO2→CH3CH(OH)COONa+ HNO2 

2 Розкладення нітритної кислоти: 

4 HNO2→  4 NO  +  2 H2O  +  O2 

3 Взаємодія новоутвореного оксиду азоту (ІІ) з міоглобіном з 

утворенням червоного нітрозоміоглобіну. 

Багатофункціональність нітриту натрію і ефективність його 

застосування призвели до його широкого використання в м'ясній галузі через 

значні складнощі у знаходженні повноцінної альтернативи серед харчових 

добавок і компонентів природного або мікробіологічного походження. З 

наведеної вище схеми слідує, що процеси життєдіяльності бактерій сприяють 

зменшенню кількості введеного у фарш нітриту натрію завдяки тому що 

молочнокислими бактеріями генерується певна кількість кислоти, поява якої 

сприяє зменшенню частки NaNO2 через його розкладення при обмінній 

взаємодії з молочною кислотою, а кисень, як розчинений у масі м`яса, таі і 

утворений при розкладенні нітриту натрію, зв`язується біфідобактеріями. 

Результатом остннього феноменту є суттєве зменшення окиснювального 

потенціалу маси фаршу і, відповідно, зменшення дози нітриту натрію у 

рецептурі готового продукту. Таким чином, присутність у масі продуктів 

метаболізму молочнокислих та біфідобактерій грає позитивну роль завдяки 

захисту від окиснення значної частини ліпідів при менших кількостях 

нітриту натрію при забезпеченні бажаного кольору фаршу. 

Крім сприятливого впливу на варіацію кольору, бактеріальні культури 

в м'ясних продуктах проявляють антагоністичну дію у відношенні 

мікроорганізмів штамів Salmonella, Clostridium botulinum та Staphilococcus 

aureus [11,114,141]. Тому кількість доданих у м`ясний фарш нітритів, у тому 
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числі і з метою пригнічення розвитку хвороботворних та токсикогенних 

штамів мікроорганізмів можна зменшити введенняму суміш молочнокислих 

бактерій. 

Однак не можна забувати, що нітрит натрію є отруйною речовиною, 

яка може бути попередником утворення характерних сильною 

канцерогенною дією нітрозамінів [5,6], серед яких особливу небезпеку 

становлять N-нітрозосполуки, які синтезуються в організмі людини з нітрит-

іону. Одним із застосовуваних методів реалізації поставленого завдання є 

використання сучасних біотехнологічних підходів, у тому числі описане 

вище введення у масу біфідобактерій, що дає можливість мінімізувати 

кількість використаного NaNO2 за рахунок додаткового внесення у м`ясні 

системи денітрифікуючих бактерій [20]. 

Ще одною важливою стороною дій з використання мікроорганізмів є 

синтез ними численних ферментів, присутність яких позитивно впливає на 

стан м`ясних систем. Так, важливим побічним продуктом мікробіологічного 

процесу є фермент каталаза – антиоксидант, який перешкоджає згіркненню 

м`ясних продуктів при тривалому зберіганні при звичайних температурах. 

Внесення каталази в готовий продукт неможливе, а на стадії приготування 

фаршу вельми проблематично через велику ймовірність її інактивації при 

копченні.Отже, утворення у результатіжиттєдіяльності мікрофлори 

рівномірно розподіленоїу об`ємі каталази є вельми позитивним наслідком 

застосування бактеріальних препаратів як добавок. 

Виробництво ферментних препаратів є одним з перспективних 

напрямків розвитку біотехнології.Ферментні препарати можуть представляти 

собою суміш ферментів або фермент одного виду, мати різну ступінь 

очищення, бути доданими в сировину або продукт, або використовуватися 

будучи закріпленими на носії (іммобілізовані ферменти). В якостіджерела 

отримання ферментних препаратів біотехнологічним способом 

використовують тканини і органи рослин, тварин і мікроорганізми [136,137]. 
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Таким чином, використання бактеріальнихпрепаратів є важливим 

факторомпідвищення рівня безпечності якості м'ясних виробів. 

Використання правильно підібраних бактеріальних культур сприяє не тільки 

стабілізації забарвлення та формуванню приємного смаку і аромату 

продукту, але й пригніченню життєдіяльності небажаної мікрофлори. 

Наразі на ринку збагачені функціональними мікроорганізмами стартові 

культури виконують ту ж технологічну роль, що й інші харчові добавки, 

зокрема глюконо-дельта-лактон (ГДЛ). Але недоліком ГДЛ є те, що його 

застосування призводить до окиснення та прогоркання жиру. Другим 

недоліком його використання є те, що ковбаса з цією добавкоюшвидко 

висихає і стає надмірно твердою, чого можна уникнути застосуванням 

бактеріальних культур, що є їхньою суттєвою перевагою порівняно з 

альтернативними добавками у м`ясний фарш. До того ж, з точки зору 

функціонального харчування, ряд молочних бактерій має пробіотичні 

властивості, за рахунок яких поліпшується травлення, мікробіоценоз, 

імунітет та процеси обміну речовин, що дозволяє рекомендувати їх до 

використання як інгредієнтівпри виробництві консервної продукції. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Розглянуті принципи оздоровчого та лікувально-профілактичного 

харчування та способи удосконалення складу харчових продуктів 

повсякденного попиту з урахуванням біотехнологічних принципів. Прийоми 

біотехнології в харчовій промисловості орієнтовані на створення нових видів 

продуктів і харчових добавок, а також на поліпшення якості традиційних 

харчових продуктів на підставі останніх досягнень науки про харчування. У 

основу досліджень з розроблення продуктів модифікованого 

складуфункціонального призначення покладені принципи збалансованого 

харчування, направленого на максимальне задоволення потреб організму в 

харчових і біологічно активних речовинах. 

Функціональні харчові продукти поєднують лікувально-профілактичні 

та хороші смакові якості та достатньо переконливо впливають на одну або 



69 

більше заданих функцій організму таким чином, що при їх вживанні стан 

здоров'я покращується та/або знижується ризик захворюваності. Відповідні 

функції забезпечуються за рахунок використання останніх досягнень науки 

про харчування на базі сучасних технологій їх виробництва.В основу робіт з 

розробки рецептур таких продуктів покладена модифікація складу 

традиційних продуктів у бік збільшення вмісту корисних інгредієнтів до 

рівня, співставного з фізіологічними нормами їх споживання. Добавками, які 

найбільш доцільно використовувати при реалізації поставлених задач, є 

біологічно активні речовини, харчові волокна, поліненасичені жирні кислоти, 

макро- і мікроелементи, вітаміни та бактеріальні препарати.Для досягнення 

поставлених цілей рекомендовано використовувати характерні високою 

харчовою цінністю і біологічною активністю інгредієнти рослинного та 

тваринного походження. Вироблені з їх використанням м'ясні консерви 

характеризуютьсялегкою засвоюваністю і при мінімальній вазі мають 

максимальну калорійність і поживну цінність. Використання при їх 

виробленні активованої води дозволяє суттєво подовжити термін 

гарантованого зберігання продуктів, які можуть вживатися у профілактичних 

та лікувально-профілактичних цілях навіть без додаткової кулінарної 

обробки. 
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РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Схема проведення експерименту 

При виконанні роботи, усі експериментальні дослідження проводилися 

в умовах науково-дослідних лабораторій кафедри технології м'ясних, рибних 

та морепродуктів Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Схема проведення досліджень представлена 

на рисунку 2.1. 

Перший етап експериментальної роботи складався з огляду та вивчення 

наукової літератури з питань раціонального та функціонального харчування, 

проектування харчових функціональних продуктів, перспективних 

функціональних інгредієнтів, потенціалу використання білкових препаратів 

тваринного походження, харчових волокон у технологіях м’ясних консервів 

для людей з високою фізичною активністю. Проаналізувавши зібрані 

теоретичні дані було визначено об’єкти i предмети досліджень, обрано 

методи та методики проведення експериментальних досліджень. 

Наступним практичним етапом було визначення технологічних 

властивостей препаратів пшеничної клітковини серії АлмаФайбер, 

дослідження властивостей білку плазми крові Vepro 75 PSC, визначення їх 

раціональної частки внесення та розроблення дослідних рецептур м’ясних 

консервів. 

Провівши аналіз всіх відомих рецептур консервів м’ясних та 

субпродуктових паштетів, за основу (Контроль) було обрано рецептуру 

консервів «Паштет печінковий із свинячим жиром» за ДСТУ 7050:2009 – 

Консерви м'ясні. Паштети печінкові. 

На третьому етапі були проведені дослідження комплексних 

характеристик модельних фаршевих систем, зокрема визначено фізико – 

хімічні, функціонально – технологічні та структурно – механічні показники. 

Наступним етапом експериментальних досліджень було визначення 

комплексних показників якості готової продукції i розробка вдосконаленої 

технології фаршевих консервів. 
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Рис. 2.1. Схема проведення досліджень 
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Кінцевим етапом роботи було оцінювання економічної ефективності 

вдосконаленої технології фаршевих консервів. 

2.2 Об’єкти і предмети дослідження 

Об’єкт дослідження: технології фаршевих консервів. 

Предмет дослідження: фізико – хімічні властивості функціональних 

інгредієнтів та комплексні показники якості готових фаршевих консервів. 

2.3 Методи дослідження 

Підготовку проб досліджуваних зразків для органолептичних, 

структурно-механічних, фізико-хімічних і мікробіологічних досліджень 

здійснювали за ГОСТ 31499-2012 [143], відбір проб проводили відповідно до 

ГОСТ 26671-85[144]. 

Прийняті в роботі показники на різних етапах дослідження визначали 

наступними методиками: 

1 Водневий показник (рН) – потенціометричним методом згідно з 

ГОСТ 26188 – 84 [145]; 

2 Показник активності води визначали за допомогою приладу 

«Novasina»Jan-27 – по «точці роси» і розраховували за формулою: 

𝑎𝑤 =
RH

100
× 100                      (2.1) 

де RH рівноважна відносна вологість повітря над поверхнею 

дослідного продукту, % [146,147]; 

 

3 Масову частку вологи визначали методом висушування зразка 

продукту до постійної маси за температури 100-105 ⁰С за ДСТУ ISO 

1442:2005 [148]; 

4 Здатність до зв`язування вологи визначали у трьох паралельних 

визначеннях методом пресування досліджуваної проби масою 0,3 г вантажем 

масою в 1 кг, сорбції виділеної під тиском вологи фільтрувальним папером і 

визначені кількості відділеної вологи за площею вологої плями на 

фільтрувальному папері за методикою [149]. 

Вміст зв’язаної вологи розраховують за допомогою формул: 
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𝑥1 =
(𝑎−8,4 ×𝑏)

𝑚
 × 100 ,                      (2.2) 

𝑥2 =
(𝑎−8,4 ×𝑏)

𝑎
 × 100                        (2.3) 

де х1 – вміст зв’язаної вологи, % до наважки м’яса; 

х2 – вміст зв’язаної вологи, % до загальної вологи; 

a – загальний вміст вологи в наважці, см2; 

b – площа вологої плями, см2; 

m – маса наважки м’яса, мг; 

 

5 Масову частку золи визначали ваговим методом, після мінералізації 

наважки продукту в муфельній печі при температурі 500-600 ⁰С за ГОСТ 

31727-2012 [150]; 

6 Показник міцності гелю визначали за допомогою пристрою Валента 

за ГОСТ 26185-84 [151]; 

7 Масову частку білка визначали за ГОСТ 25011–81 за ознакою 

масової частки загального азоту за методом Кьєльдаля [152]; 

8 Масову частку загального вмісту жиру визначали методом Сокслета 

на аналізаторі жиру SOX 406 згідно ДСТУ ISO 1443:2005[153]; 

9 Масову частку кухонної солі визначали методом Мора за ГОСТ 

9957– 73[154]; 

10 Визначення величини граничного напруження зсуву (ГНЗ) 

проводили пенетрометром Ulab3-31 М за показником визначення опору 

продукту, проникненню в нього індентора з чітко визначеними розмірами, 

масою і матеріалом з точно визначеною температурою і за визначений час. 

Величину ГНЗ розраховували за формулою Ребіндера [155]: 

1) для в'язкопластичних продуктів: 

𝜎0 = 𝐾𝛼 × 𝑚 × ℎ−2             (4) 

2) для пружно-еластичних продуктів: 

𝜎0 = 𝑚 × 𝑔 × ℎ−2            (5) 

де 𝜎0 −граничне напруження зсуву, Па; 

m – маса індентора і стержня приладу, яка діє на дослідний продукт, кг; 

g – прискорення вільного падіння,  

h – глибина занурення індентора; 
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𝐾𝛼 – константа індентора (для прийнятого конуса з кутом 2α = 60⁰, 𝐾𝛼 =
0,214 ). 

 

11 Показник пластичності визначали за методом пресування проби 

після визначення її здатності до втримування вологи. Для обчислення 

використовували площу вологої плями, що була залишена дослідним зразком 

на фільтрувальному папері (внутрішня пляма)[149]. 

Показник пластичності розраховували за формулою: 

𝑃 =
Вф×10 6

𝑚0
                 (5) 

де Р – пластичність, см2/кг; 

Вф  - площа вологої плями від наважки, см 2 ; 

m0  - маса наважки, мг; 

106 – показник для переведення мг у кг. 

 

12 Показник емульсуючої здатності дозволяє визначити наскільки 

стійкою є емульсія. Дослідження передбачає гомогенізацію наважки м’яса і 

емульгування його із рафінованою соняшниковою олією, а потім 

центрифугування із подальшим визначенням об’єму емульсованої олії [149]. 

Показник емульсуючої здатності розраховували за формулою: 

ЕЗ =
𝑉1

V
 × 100        (6) 

де ЕЗ – емульсуюча здатність, %; 

V1  - об’єм емульсованої олії, см3; 

V – загальний об’єм олії, см3. 

 

13 Показник стабільності емульсії визначали безпосередньо після 

визначення емульсуючої здатності із використанням приготованої у 

попередньому дослідженні емульсії. Емульсію нагрівали до 80 ⁰С протягом 

30 хв., потім охолоджували під проточною водою 15 хв. Емульсію 

центрифугували при частоті обертання 500 с-1 впродовж 5 хв., після чого 

визначали об’єм емульсованого шару олії [149,156]. 

Показник стабільності емульсії розраховували за формулою: 

СЕ =
𝑉1

V 2
 × 100                 (7) 

де СЕ – стабільність емульсії, %; 
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V1 - об’єм емульгованої олії, см3; 

V2 – загальний об’єм емульсії, см3. 

 

14 Вміст важких металів визначали на базі Української лабораторії 

якості і безпеки продукції АПК методом атомно-емісійної спектрометрії з 

індуктивно-зв'язаною плазмою згідно з ДСТУ ISO 11885:2005 [157]. 

15 Сумарну енергетичну цінність розраховували за сумою величин 

для 100 г продукту, виходячи з наступних співвідношень: 1 г білка – 4 ккал 

(16,7 кДж), 1 г жиру – 9 ккал (37,7 кДж), 1 г вуглеводів – 3,75 (15,7 кДж) 

[140,158]. 

16 Визначення масової частки натрію нітриту проводили за ДСТУ 

ISO 29186:2005 [159]. 

17 Визначення амінокислотного складу білків проводили методом 

іонообмінної хроматографії [156,160]. Підготовку проб проводили методом 

кислотного гідролізу, вільні амінокислоти екстрагували розведеною соляною 

кислотою, осаджували сульфосаліциловою кислотою та відокремлювали 

фільтруванням. 

18 Органолептичну оцінку проводили за п’ятибальною шкалою 

відповідно до ГОСТ 9959–91 [161]. 

19 Визначення мікробіологічних змін сировини і готової продукції 

оцінювали за: кількістю мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів (КМАФАнМ) у відповідності з ГОСТ 10444.15-94 [162], 

бактерій групи кишкової палички (БГКП) (коліформи)згідно з ГОСТ 30518-

97 [163], золотистого стафілокока у відповідності до ГОСТ 10444.2-94 [164], 

патогенних мікроорганізмів, у т.ч. роду Сальмонела у відповідності з ГОСТ 

30519-97[165], плісняви та дріжджів згідно з ГОСТ 28805-90, ГОСТ 26670-91 

[166,167], сульфітредукуючі клостридії у відповідності з ГОСТ 29185-

91[168]. Відбір проб проводили відповідно до ГОСТ 10444.1-94[169]. 

19 Визначення зміни чисельності молочнокислих мікроорганізмів 

Lactobacillussakei та пригнічення санітарно-показової мікрофлори при посолі 

м’ясної сировини проводили взяттям 25 г культури 
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Lactobacillussakei,додаванням її до засоленої протягом 48 годин, за t= 4-6 ⁰С, 

у аеробних умоваху дослідному розсолі, приготованому на католіті з рН = 

8,48 Eh = -428 мВ , 100 кг м`ясної сировини (яловичини жилованої вищого 

ґатунку та нежирної свинини у шроті 16-25 мм). 
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РОЗДІЛ 3ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ФАРШЕВИХ КОНСЕРВІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ 

3.1. Основні напрямки покращення функціонально-технологічних 

характеристик м`ясної продукції 

Роль харчової промисловостіу структурі народного господарства 

проявляється передусім у забезпеченні населення продуктами, необхідними 

для забезпечення життєдіяльності та підтримання здорового способу 

існування. В умовах зростання техногенного навантаження на довкілля та 

зростання попиту на здорові продукти, значний інтерес представляє 

розроблення нових видів харчової продукції при збереженні вмісту у ній усіх 

необхідних для підтримання здоров`я складових – білків, вітамінів, 

мікроелементів, баластних речовин. 

Одною з основних галузей сільськогосподарського виробництва є 

збільшення обсягів виробництва м`яса та продуктів, де воно 

використовується. Цю проблему вирішують головним чином розробкою 

нових видів м`ясних продуктів тривалого зберігання, у тому числі збагачених 

традиційними а інколи і нетрадиційними інгредієнтами. З цією метою цією 

метою наразі використовують обмежену кількість складових: м`ясні 

сировину, молоко, яйця, рослинні білки, кухонну сіль, фосфати, спеції, 

цукор. 

Основна увага до якості вироблених продуктів традиційно 

приділяється покращенню їхніх смакових та функціональних властивостей 

[170], а на фоні постійного зменшення пропозиції м`яса значний інтерес 

набуває і проблема пошуку нових, нетрадиційних композицій. Найбільш 

часто цю задачу вирішують введенням у суміш харчових добавок, які містять 

ті чи інші важливі для нормальної життєдіяльності речовини [171], 

переважно добавок природного походження [172]. Основною вимогою при їх 

виборі є достатньо висока біологічна активність та у певних випадках 

лікувальна дія. Проте функції, які мають виконувати функціональні добавки, 

є значно ширшими (рис. 3.1) [5]: 
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Рис. 3.1. Функції харчових добавок використовуваних при виробництві 

м`ясної продукції 

 

3.2. Харчові добавки пропоновані для покращення функціональних та 

технологічних властивостей сировини 

3.2.1.  Харчові волокна.Харчові волокна є одним з видів добавок, які 

найбільш широко використовують з метою покращення технологічності 

виробництва та оптимізації функціональних властивостей продуктів. 

Волокна не перетравлюються ферментами шлунково-кишкового тракту 

людини, але перероблюються корисною мікрофлорою кишечника 

[173].Використовувані у харчовій, зокрема м`ясопереробній, промисловості 

волокна можуть бути класифіковані наступним чином [174]: 

1. За хімічною будовою 

• полісахариди: целюлоза, геміцелюлоза, пектини, камеді та ін.; 

• невуглеводні харчові волокна (лігнін). 
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2. За походженням сировини: 

• традиційні харчові волокна злакових культур, бобових, овочів, 

коренеплодів, фруктів, ягід, цитрусових, горіхів, грибів, 

водоростей; 

• нетрадиційні: харчові волокна листяної та хвойної деревини, стебел 

злаків, трав. 

3. За розчинністю у воді: 

• розчинні: пектин, камеді; 

• нерозчинні: целюлоза, лігнін. 

4. За ступенем мікробної ферментації у товстому кишечнику: 

• повністю або майже повністю ферментовані:пектин, камеді; 

• частково ферментовані: целюлоза, геміцелюлоза; 

• неферментовані: лігнін. 

Функціями харчових волокон є а) утримання води у кишечнику, що 

стимулює перистальтику та прискорює виведення з організму шкідливих 

продуктів обміну, за рахунок скорочення часу їх контакту з оболонкою 

товстої кишки, б) зв`язування та виведення з організму холестерину, 

мікотоксинів, важких металів, канцерогенів, жовчних пігментів та ін., в) 

зменшення за наявності харчових волокон (переважно клітковини) 

калорійності хліба та овочів. Вживання харчових волокон сприяє 

прискоренню настання відчуття насиченості, що відіграє велику роль у 

профілактиці та терапії аліментарного ожиріння [8,175,176]. Потреба людини 

у харчових волокнах закладена еволюцією розвитку травного тракту оскільки 

первісна людина використовувала у їжу переважно рослинні продукти, через 

що і діяльність шлунково-кишкового тракту була налаштована на регуляцію 

під дією клітковини.  

Використання харчових волокон схвалено службами охорони здоров`я 

багатьох країн, такими, як Американська асоціація кардіологів, Європейська 

комісія по функціональних харчових продуктах, Міністерство охорони 

здоров`я Японії, оскільки їх наявність у харчовій композиції у достатньої 
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кількості сприяє зменшенню рівня ризиків виникнення діабету, ожиріння, 

тромбозів та інших захворювань судин, нормалізації роботи шлунково-

кишкового тракту. Проте рівень споживання грубоволокнистої їжі 

населенням постійно знижується. Так, якщо у 1879 р. він складав в 

середньому на людину 13,2 грама день, за сто років (1968 р.) зменшився до 

приблизно 5 грамів [6], що ставить задачу підвищення у раціоні кількості 

волокон до рівнів, співставних з фізіологічними нормами. Тому харчові 

волокна при виробництва функціональних м’ясних продуктів є одними з 

перспективних інгредієнтів[177].Звідси і інтерес до визначення вмісту 

харчових волокон у продуктах повсякденного раціону (табл. 3.1) [174]: 

Таблиця 3.1 

Вміст харчових волокон у деяких продуктах (г/100 г) 

Продукт 
Енергетична 

цінність, ккал/100 г 

Вміст харчових 

волокон, г/100 г 

Пшеничні висівки 165 43,0 

Хліб з житнього борошна 200 8,0 

Курага 242 18,0 

Яблука сушені 253 14,9 

Родзинки 281 9,6 

Гриби смажені 172 6,8 

Хліб зерновий 228 6,1 

Горіхи 650 4,0 

Буряк відварний 48 3,0 

Білокочанна капуста 28 2,0 

Каша вівсяна 109 1,9 

Морква 35 1,8 

Яблука 47 1,8 

3.2.1.1 Властивості пшеничної клітковини. З наведених даних з 

очевидністю слідує доцільність збагачення м`ясної продукції багатими 

клітковиною пшеничними висівками, характерними до того ж не відчутним у 

модифікованих її додаванням продуктах нейтральним смаком. Пшенична 

клітковина інертна у відношенні до будь-яких рецептурних інгредієнтів і не 

міняє структури в широкому діапазоні температур. Її використання дозволяє 
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при мінімальних закладках суттєво збільшити об`єм та структурувати 

фаршеву масу, сприяти утворенню емульсій та підвищенню виходу готової 

продукції внаслідок здатності утримувати значні кількості вологи. Присутній 

у висівках лігнін абсорбує жовчні кислоти і холестерин та у функції 

баластної речовини сприяє виведенню з кишечника шлаків. Целюлоза 

регулює рівень вмісту у крові глюкози, сприяє виводу з організму шлаків і 

токсинів та абсорбує значні кількості води не тільки поверхнею, але й міцно 

утримується в об`ємі (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Будова волокна пшеничної клітковини 

Масив пшеничної клітковини утворює тривимірний армований каркас з 

наповнених рідиною (м'ясним соком, бульйоном і т. ін.) волокон. 

Модифікована харчовими волокнами м`ясна маса характеризується 

підвищеною силою розриву при обробці на кутері і стабільністю в діапазоні 

температур від мінус 45 ° С до 100 °С. Використання клітковини у м'ясних 

продуктах дозволяє, посилити дію гідроколоїдів та емульгаторів, 

стабілізувати текстурумаси та суттєво скоротити втрати вологи (висихання) 
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при зберіганні. За рахунок специфічної капілярної структури, волокна 

характеризуються також високою здатність до утворення жирових емульсій. 

За об`єкт дослідження при визначенні розміру дозування та порядку 

підготовки продукту нами була обрана широко представлена на ринку 

пшенична клітковина АлмаФайбер. Через значний спектр її пропонованих 

сортів, для порівняльного аналізу властивостей наявних її видів та вибору 

конкретного сорту для використання в рецептурах м`ясних консервів було 

проведено дослідження показника гідромодуля (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Визначення показника гідромодуля різних типів пшеничних 

волокон 

Ступінь гідратації АлмаФайбер 40 АлмаФайбер 30 АлмаФайбер 20 

1:3 

 

- - 

1:4 

  

- 

1:5 

  

- 

1:6 
   

1:7 - 
  

1:8 - - 

 

1:9 - - 
 

Найвищим ступенем гідратації характеризується клітковина сорту 

АлмаФайбер 20. При ступені гідратації 1:8 спостерігається повне поглинання 

нею води і формування однорідної системи без синерезису, що може бути 

поясненим найбільшою довжиною волокна (1000 мкм) порівняно з іншими 

двома зразками. Оптимальним же ступенем гідратації для пшеничної 

клітковини сорту АлмаФайбер 30 є 1:6, а клітковини АлмаФайбер 40 – 1:4. 
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Тому за цим показником до включення в рецептури фаршевих консервів 

спеціалізованого призначення була обрана клітковина сорту АлмаФайбер 20. 

У таблиці 3.3 представлена характеристика її властивостей. 

Таблиця 3.3 

Характеристика пшеничних волокон АлмаФайбер 20 

Показники Характеристика 

Колір  білий  

Структура волокно  

Смак і запах нейтральний 

pН 6,5 ± 1,5 

Вміст вологи, % 8 

Вміст золи, % 3 

Вміст білку, % 0,4 ± 0,06 

Вміст жиру, % 0,2 ± 0,02 

Фітинова кислота відсутня 

Клітковина відсутня 

Сумарна кількість харчових волокон, % 97±1,0 

у тому числі: 

- целюлози,% 

- геміцелюлози,% 

- лігніну,% 

 

72,0±2,0 

25,5±1,5 

0,5±0,1 

Середня довжина волокон, мкм 1000 

 

3.2.1.2 Визначення раціонального вмісту харчових волокон у складі 

фаршевих емульсій. Для встановлення розміру раціонального дозування 

харчових волокон пшеничної клітковинив м’ясні продукти, на модельних 

зразках досліджували два важливих показника: 1)відношення вмісту 

утримуваної волокнами вологи до її загальноїкількості у композиції і 2) 

граничну напругу зсуву фаршу до термообробки. Крок варіювання прийняли 

від 1% до 6%. Вплив концентрації нерозчинних волокон показаний на 

рисунках 3.3 та 3.4. 
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Рис. 3.3. Залежність зміни здатності фаршу утримувати вологу від 

кількості внесених харчових волокон 

 

Рис. 3.4. Залежність зміни граничної напруги зсуву фаршу від 

кількості внесених харчових волокон 
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Аналіз результатів дозволяє констатувати, що раціональною кількістю 

внесення пшеничної клітковини АлмаФайбер 20 є 3-4% по відношенню до 

маси основної сировини, за умов того, що кількість утримуваної волокнами 

води максимальна при приблизно постійному рівні граничного зсуву. 

Така кількість доданих до фаршу волокон свідчить про зменшення 

механічної щільності продукту за умови підвищення кількості утримуваної 

води до 75%, що створює передумови до надання готовому продукту більш 

ніжної і соковитої консистенції. При цьому фіксується бажаний 

технологічний ефект, а ступінь задоволення середньої добової 

потребиорганізму у харчових волокнах за рахунок внесення препарату 

АлмаФайбер 20 при споживанні 100-150 грамів фаршу на день при 

фізіологічній добовій потребі людини у харчових волокнах у 25 г досягає 12-

16%, що відповідає вимогам, що пред'являються до функціональних 

продуктів (10-50%). 

3.2.2 Білкова складова м`ясної продукції 

Дефіцит білків в раціоні харчування через відсутність його запасів в 

організмі особливо небезпечний, оскільки з часом призводить до зниження 

концентрації уваги та працездатності. Зниження рівня білку в їжі погіршує 

всмоктуваність кальцію, який в свою чергу бере участь у роботі м'язів серця. 

Наприклад, у добовому раціоні військових, в мирний час білку має бути 2,5 – 

3,0, у час війни – 3,5 – 4,0 г на 1 кг ваги. Найбільш ефективним способом 

доведення масової частки білку у раціоні є його збагачення білковими 

препаратами і багатими на білки продуктами: рибою, м'ясом телятини та 

птиці, горіхами, молоком та молокопродуктами. Але через загальний дефіцит 

таких продуктів, для збільшення масової частки білків найчастіше 

використовують близькі до м`язових білків за складом та функціональними 

властивостями рослинні і тваринні препарати, покликані зберегти або навіть 

покращити споживчу якість готових виробів та подовжити гарантований 

термін їх зберігання.  
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Настійливі зусилля виробників з інтенсифікації виробництва та 

збільшення асортименту і кількості виробленої продукції призвели до 

постановки на виробництво продуктів за власними нормативами (ТУУ, СОУ 

та ін.). Основні переваги використовуваних з цією метою замінників 

м`ясного білка – відносно невелика вартість та простота застосування. 

Показники якості та складу модифікованих продуктів власного виробництва, 

вироблених відповідно до вимог цих нормативно-технічних документів, у 

багатьох випадках відрізняються від норм національних стандартів. Але за 

формальними ознаками вони визнаються такими, що можуть бути 

реалізованими на національному ринку. 

Традиційно, м`ясні продукти складаються з обмеженої кількості 

інгредієнтів (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Основні інгредієнти та добавки використовувані при 

виготовленні м`ясних продуктів 1-3 гатунку 

Але з розвитком технологій та за існування ряду негативних факторів 

розвитку підгалузі з виробництва м`яса, розробники усе частіше запобігають 

до заміни м`ясної сировини на інші інгредієнти, перш за все білкові 

препарати іншого походження. Найбільш широко у цій якості 

використовують водорозчинні білки плазми крові, які містять альбуміни 

глобуліни, достатню кількість незамінних амінокислот і здатні до того ж 

стабілізувати структуру готових виробів.Їх застосування при виробництві 

М'ясна 
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фаршевих композицій дозволяє: а)замінити певну кількість білків м`ясного 

походження при збереженні фізичних і органолептичних притаманних 

м’ясним фаршевим системам властивостей, б)збільшити кількість 

виробленого продукту,в)здешевити виробництво за рахунок зменшення 

витрат м`ясної сировини і г)збільшити кількість утримуваної композицією 

вологи. Іншими позитивними властивостями цих складових білкової 

компоненти продукту є стабілізація структури і утворення желе та емульсій. 

3.2.2.1 Аналіз властивостей білків плазми крові. Використання 

білків тваринного походженняпри збагаченні харчових продуктів 

представляє особливий інтерес завдякиїх унікальним властивостям. По-

перше, тваринні білки –на 100% натуральні продукти. По-друге, вони 

характеризуються нейтральним запахом і смаком. По-третє, за присутності 

тваринних білків істотно поліпшуються реологічні властивості 

модифікованих харчових продуктів, перш за все їхня консистенція.За 

дефіциту тваринних білків, частка їх може бути заміненою білками плазми 

крові, які вважаються повноцінними замінниками м'ясної сировини, що 

пояснюється не тільки високими функціональними властивостями, але і 

підвищеною харчовою і біологічною цінністю вихідної сировини – крові, 

оскільки один кілограм білків плазми крові містить білка стільки ж, скільки 

0,4 кг яловичини або 0,56 кг свинини. 

Одним з перспективних замінників тваринного білкає отримуваний 

переробкою плазми крові свиней білок Vepro 75 PSC. Його органолептичні та 

фізико-хімічні властивості наведені в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Характеристика білкового препарату Vepro 75 PSC 

Показники Характеристика 

Загальний вигляд та консистенція порошок тонкого помелу, сипучий 

Колір світло-кремовий, однорідний 

Запах  специфічний 

Смак нейтральний 
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Вміст білку, % 75 

Вміст вологи, % 7 

Вміст мінералів, % 18 

рН (10 % розчин) 9 

Розчинність, % 95 

Продукт складається переважно з альбуміну і глобуліну. Його введення 

у м`ясні системи дозволяє отримати пружний, еластичний і щільний гель, 

міцність якого зростає після обробки при підвищених температурах 

внаслідок денатурації білків. В результаті,модифікований білковим 

препаратом Vepro 75 PSC продукт набуває монолітної структури та легко 

ріжеться на шматочки. Зважаючи на здатність утворювати міцні гелі, 

препарат рекомендований до використання при виробництві фаршевих 

консервів. 

Аналіз хімічного складупродуктупоказує присутність усіх незамінних 

амінокислот, притому в кількості, яка перевищує рекомендовані 

спеціалізованими органами ООНеталонні норми повноцінного живлення 

організму (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Дослідження амінокислотного складу білкового препарату Vepro 75 PSC, 

n=3, P≥0,95 

Назва амінокислот 
Еталон 

ФАО/ВООЗ 

Вміст амінокислот 

г / 100 г білка АК скор,%. 

Валін 5 6,21±0,24 123 

Ізолейцин 4 2,57±0,10 64 

Лейцин 7 8,15±0,33 116 

Лізин 5,5 9,25±0,38 167 

Метіонін+ цистин 3,5 4,57±0,18 131 

Треонін 4 6,55±0,26 163 

Триптофан 1 1,55±0,06 154 

Фенілаланін+тирозин 6 10,98±0,44 184 

Сума НАК 36,00 43,61 - 

Препарат особливо багатий на лізин, фенілаланін і тирозин. 

Виключенням є лише вміст ізолейцину, що становить лише 64 % від норми. 
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На цій підставі препарат може бути рекомендований як інгредієнт, що 

суттєво підвищує цінність м’ясних фаршевих консервів з точки зору вмісту у 

них речовин білкової природи. Одною з головних характеристик фаршів є 

міцність (т. зв. «сила») гелю безпосередньо зв`язана із здатністю утримувати 

воду, та при оптимальному дозуванні надавати готовому продукту однорідну 

щільну текстуру. 

З метою визначенні рекомендованоїдля введення у композицію 

кількості препарату Vepro 75 PSC, готували експериментальні суміші м`ясних 

фаршів з різним вмістом гідратованого білкового препарату, які нагрівали 

при перемішуванні до 72 оС і залишали в холодильнику на 24 години для 

дозрівання. Після витримки, силу гелю визначали на приладі Валента, 

поступово збільшуючи на неї тиск за допомогою ємності, яку поступово 

наповнювали піском. Після розриву гелю, визначали масу піску, яка 

відповідала початку руйнування структури. Залежність сили гелю від 

ступеню гідратації препарату Vepro 75 PSC представлена на рис. 3.6. 

 
Рис. 3.6. Залежність сили розриву гелю від ступеню гідратації 

препарату Vepro 75 PSC 

Встановлено, що найбільший показник сили гелю становить 52 г/см2 при 

ступені гідратації добавки Vepro 75 PSC, рівної 1:5. 

Ще одною важливою властивістю препаратів на основі плазми крові є 

їх здатність до фіксації жиру, яку використовують на практиці для 

52

34

28

21

10

0 00
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:11

С
и

л
а 

ге
л
ю

, 
г/

см
2

Ступінь гідратації



90 

стабілізації білково-жирових емульсій. При визначенні рекомендованого з 

цією метою дозування препарату була досліджена залежність його здатності 

до утворення стабільних емульсій в продуктах різної жирностібез утворення 

жирових набряків в процесі термічної обробки (рис. 3.7): 

 
Рис. 3.7. Значення емульгуючої здатності та стійкості емульсії, 

утвореної з використанням білкового препарату Vepro 75 

PSC 

За результатами досліджень були визначені наступні основні переваги 

препарату Vepro 75 PSC, які роблять його ідеальної добавкою до фаршевих 

систем: 

- повноцінний амінокислотний склад; 

- високий вміст білка (75%); 

- висока здатність до зв`язування вологи; 

- стабільність при високих температурах та у концентрованих 

сольових розчинах; 

- утворення мінімальної кількості піни без збільшення в'язкості маси; 

- стабільність параметрів утвореного гелюпісля охолодження. 

На підставі виконаних досліджень була визначена доцільність введення 

препарату Vepro 75 PSC у м`ясний фарш з метою збагачення його білковою 

компонентою та балансування амінокислотного складу готового продукту. 

Здатність утримувати великі кількості вологи та формувати стабільні гелі 

дозволяє застосовувати його для стабілізації фаршевих систем та покращення 
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властивостей виробів, виготовлених з використаннямжирної м'ясної 

сировини, у тому числі за присутності великої кількості солі. 

 

3.3. Характеристика бактеріального препарату МІТ РАЙПЕНІНГ 

GY2 

Одною з основних небезпек для здоров`я споживачів, що виникають 

після того, як продукт буде виробленим, є його зараження мікроорганізмами: 

бактеріями, дріжджами, плісенями. З них найбільшу роль у формуванні 

якості продукту відіграють бактерії. Присутність у харчових продуктах 

більшості їх штамів шкоди для здоров`я не чинить, присутність деяких з них 

вельми бажана, деякі вносять забруднення продуктами своєї життєдіяльності, 

деякі є патогенними, деякі – хвороботворними. Швидкість їх розмноження 

вражає: за ідеальних умов кількість бактерій подвоюється кожні 15 хвилин, 

результатом чого є утворення більш ніж мільйона клітин з одної протягом 

лише 5 годин [178]. Дріжджі та плісені мають дещо більші розміри порівняно 

з бактеріями і розмножуються переважно почкуванням з формуванням з 

одної клітини кількох повноцінних дочірніх мікроорганізмів що приводить 

зрештою до утворення плям з мільйонів мікроскопічних клітин поєднаних 

між собою у форму ланцюга. Розмножуються вони скрізь, де можна знайти 

мінімальні кількості поживних речовин та вологи: на поверхні більшості 

харчових продуктів, обладнання, будівельних конструкцій. 

Оскільки бактерії розмножуються набагато швидше, вони є основним 

видом забруднення м`ясних продуктів. Однак в умовах низьких рН, малої 

вологості та температури, високої концентрації солі або цукру, більшість з 

них гине і за таких умов продукт забруднюється переважно дріжджовими 

грибками та плісенями. 

Захворювання, викликані забрудненням продукту мікроорганізмами, 

крім випадків харчових алергій та/або специфічної чутливості на деякі 

речовини, можуть бути класифіковані на дві групи: інтоксикацію та 

інфікування. Харчова інтоксикація є результатом накопичення в організмі 
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токсинів, генерованих певними видами мікроорганізмів. Харчове 

інфікування виникає, коли вжитий продукт був забруднений патогенними 

мікроорганізмами і розмноження бактерій до небезпечного рівня.  

М’ясо – специфічний вид сировини, склад якої зазнає змін під впливом 

мікроорганізмів. У крові і м'язах здорових тварин вони, як правило, відсутні. 

Проте значна їх кількість забруднює м`ясо через поверхню туш, зі шкіри, 

кишечнику, знарядь забою і обробки, обладнання, повітря, рук персоналу та 

інших джерел вже під час первинної обробки. Подальша переробка ще 

збільшує їх кількість, коли мікроорганізми потрапляють з забруднених 

поверхонь всередину туші по лімфатичних і кровоносних судинах.Тому в 

процесі виробництва технологи намагаються максимально зменшити в 

продуктах вміст патогенних та токсикогенних мікроорганізмів. Особливо 

актуальною проблема є при виробництві консервів – продуктів, призначених 

для тривалого зберігання, колинебезпека розмноження мікроорганізмів у 

консервованому продукті практично виключена і кількість клітин плісняв та 

дріжджів мінімальна. Тому основну небезпеку несе початкова бактеріальна 

забрудненість продукту, оскільки незважаючи на новітні методи підготовки 

м`ясної сировини, певна кількість патогенних бактерій зберігає 

життєздатність. 

Звичайним методом запобігання небезпек виникнення захворювань 

харчового походження є введення у підготовлений продукт 

антибактеріальних препаратів. Одним з найбільш ефективних препаратів 

подібної дії є стійкий в умовах високих сольових концентрацій 

препарат«МІТ РАЙПЕНІНГ GY2»здатний генерувати згубні для більшості 

патогенних бактерій бактеріоцини, головним чином педіоцин. 

Препарат представляє порошок ліофілізованої культури 

мікроорганізмів штамів Staphylococcusxylosus (70 %), Lactobacillussakei (20 

%) таStaphylococcuscarnosus (10 %)(рис. 3.8)з мінімальною кількістю 

домішок токсичних металів (табл. 3.6): 
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 а)  б) 

Рис. 3.8. Збільшене зображення Pediococcus acidilactici (а) та 

Staphylococcuscarnosus (б) 

Таблиця 3.6 

Максимально допустимий вміст домішок металів першого класу небезпеки 

у бактеріальному препараті «МІТ РАЙПЕНІНГ GY2» (1×10-4 %) 

№п/п Метал Максимально 

допустимий вміст  

1 Миш`як 1,0 

2 Кадмій 0,5 

3 Свинець 1,0 

4 Ртуть 0,5 

Препарат добре розчиняється у воді з утворенням суспензії.Деякі його 

властивості та характеристики складу наведені в таблиці 3.7. 

  

а) б) 
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Таблиця 3.7 

Характеристика бактеріального препарату «МІТ РАЙПЕНІНГ GY2» 

Склад культури Pediococcus acidilactici Staphylococcuscarnosus 

Ріст температури 

(Орt/mах/min) 

43°С/52°С/15°С 30°С/44°С/10°С 

 

Обмеження солі 10% солі в воді 20% солі в воді 

Характеристики Факультативно - 

анаеробний DL(+/-) 

виробляє молочну 

кислоту 

Факультативно-анаеробний, 

каталазо-позитивний, нітрат-

редуктазопозитивний, 

ліполітичний, протеолітичний 

Ферментовані цукри: + + 

➢ Глюкоза - - 

➢ Фруктоза + + 

➢ Мальтоза + - 

➢ Лактоза - + 

➢ Цукроза + - 

➢ Крохмаль - - 

Механізм його захисної дії обумовлений головним чином генерацією 

молочної кислоти генерованою введеними штамами бактерій (рис. 3.9): 

 

Рис. 3.9. Схема процесу утворення кислот за участі молочнокислих 

бактерій 

Додавання препарату сприяє швидкому підвищенню рівня кислотності 

продукту до згубних для плісеней, дріжджів та більшості токсикогенних і 

патогенних мікроорганізмів рівнів рН (рис. 3.10). 

Молочнокислібактерії 
 

- цукри з м'яса 

- додані цукри 

Гідроліз вуглеводів 

 

Формування структури 

 

Консистенція 

- утворення головним чином  

молочної кислоти 

- зниження pН 

Утворення кислот 



95 

 

 

Рис.3.10. Динаміка зниження рН для контрольної сировини та дослідної, 

до якої був доданий ліофілізований штам Pediococcus acidilactici  

Наслідком є подовження терміну придатності обробленого продукту. 

Ще одною корисною функцією препарату є покращення при його введенні в 

композицію кольору та смаку продуктів завдяки проявленню притаманних 

йому ліполітичної та протеолітичної активності.Додавання молочнокислої 

флори сприяє також покращенню консистенції фаршу. 

Культура при посолі сухим способом додається безпосередньо в сіль, а 

при використанні розсолу вводиться у рідину без попереднього розведення за 

умови концентрації солі не вище 10%. Рекомендоване дозування – 25 грамів 

препарату на 100 кілограмів м`ясної сировини. Оптимальними умовами для 

росту та розвитку введених штамів є присутність кисню, температурний 

діапазон – 10-43 ºС. 

Після додавання препарату «МІТ РАЙПЕНІНГ GY2», в м`ясному 

продукті прискорюється синтез бактеріями Pediococcus acidilactici ферменту 

ліпази, молочної, оцтової та піровіноградної кислот, етанолу, що сприяє 

утворенню приємного смаку. Головною відмінністю препарату «МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2»від добавок аналогічного призначення є внесення з ним у 

суміш бактерій штаму Staphylococcuscarnosus, якими синтезується фермент 

каталаза. Під його дією пригнічуються процеси утворення пероксидів і тим 
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зменшується вірогідність появи гіркого смаку і формування унікальних 

смаку та аромату м`ясних продуктів завдяки їх властивості розщеплювати 

білки з утворенням сполук, які надають продукту приємний аромат, таких, 

наприклад, як 2-гексанал, діацетил та незначних кількостей формальдегіду. 

Унікальною властивістю використовуваного штаму стафілококів є 

здатність утворювати в процесі ферментації темно-червоний 

нітрозоміоглобін і тим надавати м`ясній сировині червоного кольору завдяки 

його нітрат-нітритної редуктазної активності(рис.3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Формування червоного кольору в процесі життєдіяльності 

бактерій препарату «МІТ РАЙПЕНІНГ GY2 
 

В подальшому колір стабілізується за механізмом, наведеним на рисунку 

3.12. 
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Рис. 3.12. Схема стабілізації червоного кольору м`яса під каталітичною 

дією стафілококів препарату «МІТ РАЙПЕНІНГ GY2» 

Таким чином, крім позитивних властивостей покращення смакових і 

ароматичних властивостей та подовження терміну гарантованого зберігання, 

додавання препарату «МІТ РАЙПЕНІНГ GY2» сприяє утворенню звичного 

для споживачів червоного забарвлення м`ясних продуктів, що дозволяє 

одночасно зменшити дозування використовуваного з цією ж метою нітриту 

натрію. Проблема набула особливої актуальності через негативний вплив на 

здоров`я людини утворюваних в масі нітрозосполук, переважно 

нітрозоміоглобіну, при використанні NaNO2 як речовини, яку 

використовують з метою надання м`ясопродуктам привабливого червоного 

кольору. 

3.4. Пошук способу зменшення дозування нітриту натрію у м’ясні 

фаршеві консерви 

З наведеної на рисунку 3.11 схеми слідує, що головною метою 

застосування нітриту натріює фіксація «природного червоного кольору» 

м'ясопродуктів. Крім цього він діє як консервант, який пригнічує розвиток у 

м`ясопродуктах небезпечних мікроорганізмів, зокрема бактерій штаму 

Clostridium botulinum. Багатофункціональність і ефективна дія у цій ролі 

призвели до широкого нітриту натрію у м`ясній промисловості. Однак 

застосування цієї солі веде до накопичення у масі м`ясного продукту N-
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нітрозосполук і одною з проблем, яка стоїть перед робітниками 

м`ясопереробної промисловості, є їхня потенційно канцерогенна дія, що 

стимулює розвиток досліджень, направлених на розроблення способів 

зменшення дозування цієї солі. 

Відповідно, одною із задач, що ставилася перед нами при постановці 

дисертаційної роботи, був пошук способу зведення до мінімуму дозування 

нітриту натрію та пошуку його повноцінної замінибез погіршення рівня 

безпечності виробленого з їх використанням продукту. На підставі останніх 

результатів наукових досліджень, як альтернативабули досліджені речовини 

природного та/або мікробіологічного походження сполучені з одночасним 

внесенням у систему добавок денітрифікуючих бактерій. 

На нашу думку, повноцінною заміною нітриту натрію може стати, 

наприклад, застосування комплексної добавки, до складу якої входить 

стартова культура«МІТ РАЙПЕНІНГ GY2» та порошок або сік селери, які 

містять значні кількості нітратів[179] (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Ступінь наявності нітратів у деяких овочах та фруктах 

Кількість нітратів, мг/кг Назва овочу 

Максимальна (1500-4000) Кріп, селера, салат, листя петрушки, савойська та 

пекінська капуста, шпинат, редис у захищеному 

грунті 

Висока кількість (700-1500) Буряк, редька та редис у відкритому грунті, ріпа, 

кавун, диня, листовий салат, шпинат, китайська 

капуста, рання цвітна та білокачанна капуста, 

броколі, коренева селера, кольрабі, хрін, зелена 

цибуля у захищеному грунті 

Помірна кількість (150-700) Рання білокачанна капуста, кабачки, морква, 

огірки, гарбуз, ягідні культури, коренеплоди 

петрушки 

Низька кількість (10-150) Томат, картопля, брюссельська капуста, часник, 

ріпчаста цибуля, солодкий стручковий перець, 

яблука, смородина, вишня, слива, практично усі 

бобові культури 

З наведеної таблиці слідує, що селера є одним з овочів, що містить 

достатньо великі кількості нітратів. Проте це не є протипоказанням до її 



99 

використання навіть у чистому вигляді, оскільки кількість вживаного овочу 

достатньо невелика, а за нормами ВООЗнітратів без ризику для здоров`я 

можна вжити 5 міліграмів на добу на кілограм маси людини, тобто 300 

міліграмів NaNO3при масі тіла 60 кг.З іншого боку, селера завдяки такому 

вмісту нітратів, є високоефективним денітрифікуючим засобом і у цій якості 

може бути рекомендована як натуральна добавка до м`ясних консервів. 

Крім того, селера характеризується високою біологічною цінністю: в 

100 грамах овочу міститься 0,17 грама жирів, 0,69 г. білків, 2,97 г. вуглеводів 

та 0,75 г. золи (решта – вода). Сумарний вміст сахарів у овочі становить 1,3 г, 

клітковини – 1,6 г, крохмаль, холестерин та трансжири відсутні [180]. 

Продукт багатий вітамінами (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Вміст вітамінів в селері 

Вітамін Вміст, (мкг/100 г) 
Доля від добової 

потреби, % 

А 22 2,4 

Бета-каротин 270 5,4 

E 300 1,8 

К 29,3 24,4 

С 3100 3,4 

В2 100 4,4 

В3 300 1,7 

В4 6100 4,9 

В5 200 5,7 

В6 100 9,0 

Овоч багатий на солі життєво важливих для життєдіяльності елементів 

(табл. 3.10): 

Таблиця 3.10 

Вміст мінералів в селері 

Вітамін Вміст, (мг/100 г) 
Доля від добової 

потреби, % 

Натрій 80 6,2 

Калій 260 5,5 

Кальцій 40 4,0 
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Магній 11 2,8 

Залізо 0,2 2,0 

Фосфор 24 3,4 

Фтор 4,0 0,1 

Цинк 0,1 1,2 

Марганець 0,1 4,5 

Селен 0,4 0,7 

Таким чином, селера та отриманий з неї сік не містять невластивих 

м`ясу компонентів та багаті на усі критично важливі для нормальної 

життєдіяльності вітаміни та мікроелементи. Додавання ж невеликих 

кількостей селери та препаратів на її основі практично не впливає на смак 

готового виробу. Тому ця складова була рекомендована нами для введення у 

фаршеві м`ясні продукти одночасно з денітрифікуючими мікроорганізмами 

денітрифікуючого препарату «МІТ РАЙПЕНІНГ GY2». 

Завдяки присутності у селері певної кількості нітратів – продуктів 

окиснення нітриту – дозування NaNO2 може бути відповідним чином 

зменшено, а активність молочнокислих бактерій препарату «МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2» сприяє прискоренню процесу досягнення системою 

величин рН 5,0-6,0, за яких відбувається швидке розкладення нітрит-іону. На 

цій підставі, застосування добавок бактеріального препарату у комплексі з 

селерою при виробництві м`ясопродуктів, зокрема фаршевих консервів, 

дозволяє при отриманні стабільно забарвленого продукту мінімізувати 

дозування небезпечного для здоров`я нітриту натрію. 

3.4.1. Оптимізація складу посолочної суміші 

Оптимальними умовами розвитку штамів мікроорганізмів, які входять 

до складу вибраного за біотехнологічну основу системи, направленої на 

створення високоефективного бар`єру для розмноження небажаної 

мікрофлори препарату «МІТ РАЙПЕНІНГ GY2» є наявність необхідного для 

розвитку бактерій кисню, проведення операцій в діапазоні температур 6-400С 

та неперевищення 10%-ного порогу концентрації кухонної солі. Дослідження 
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з визначення оптимального складу суміші, використовуваної для посолу, 

проводили на наступних зразках: 

• заготовка фаршевих консервів, яка не містила бактеріального 

препарату (контрольний зразок); 

• заготовка фаршевих консервів, до якої додавали препарат «МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2» (дослідний зразок № 1); 

• заготовка фаршевих консервів, до якої додавали препарат «МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2» та сік селери (дослідний зразок № 2). 
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Оскільки внесені у системи молочнокислі бактерії здатні до розвитку 

протягом усього часу посолу, при проведенні досліджень додатково 

визначали зміну їх кількості у часі(рис. 3.13). 

Рисунок 3.13 Динаміка зміни кількості молочнокислих бактерій в 

контрольних та дослідних зразках м'ясної сировини при посолі 

Активність доданих мікроорганізмів визначали за зміною кислотності і 

окислювально-відновлювального потенціалу (ОВП) середовища (рис. 3.14). 

Рис. 3.14. Динаміка зміни ОВП (а) та pН (б) контрольного та дослідного 

зразків м’ясної сировини при посолі 
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З рисунку 3.13виднобільш швидке накопичення життєздатних клітин 

у дослідних зразках порівняно з контролем.Таке збільшення у межах похибки 

визначення відбувається з однаковою швидкістю. У дослідному зразку №1 

відповідна кількість мікроорганізмів протягом 24 годин збільшується з log 

КУО/г 6,21 до log КУО/г 7,12, в дослідному зразку №2 – з log КУО/г 6,19 до 

log КУО/г 7,11, у той час, як у контрольному зразку цей процес проходить 

повільніше: чисельність молочнокислої мікрофлори протягом 24 годин 

збільшується зlog КУО/г 2,12 до log КУО/г 3, що дозволяє судити про 

стійкість бактерій штаму Pediococcus acidilactici в умовах, відповідних тим, 

що застосовуються в процесі ферментації м'ясної сировини. 

Зменшення величини окисно-відновного потенціалу в дослідних 

зразках на першому етапі витримки пояснюється продукуванням 

антиоксидантів введеними у систему штамами мікроорганізмів Pediococcus 

acidilactici та Staphylococcus carnosus. Відповідно до даних (рис. 3.14а),Eh 

контрольних зразків зростає з 170 до 259 мВ через 24 години витримки, що 

може бути поясненим розвитком санітарно-показової мікрофлори 

характерної властивостями до окиснення органічних сполук. 

Зменшення величин рН протягом 24 годин з 5,71 до 5,55 в досліджених 

системах (рис. 3.14б) може бути пояснено зростанням активності внесеної в 

сировину мікрофлори, життєдіяльність якої призводить до утворення 

карбонових кислот з наявної у суміші декстрози та вуглеводів м’яса. У цьому 

діапазоні кислотності відбувається тендеризація м’язової тканини, часткова 

денатурація білків, та утворення «смакоароматичних» речовин. 

З проникненням у м’ясо посолочних речовин перерозподіляється і 

присутня у системі вода, що пов`язане із зміною здатності м`яса до 

утримання вологи. Інтенсивність та повнота проходження цього процесу 

істотно впливають як на кількість (вихід), так і якість (соковитість, 

консистенцію, колір, смак, аромат) солених м'ясопродуктів. Для вивчення 

динаміки їх проходження було досліджено їх вологозв’язуючу здатність 

(ВЗЗ). Відповідні зміни контролювалипротягом перших 24 годин після 
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внесення в сировину суміші посолочнихречовин та стартових культур (рис. 

3.15). 

Рисунок 3.15 Динаміка зміни ВЗЗ контрольного та дослідних зразків 

м`ясної сировини 

Міграція кухонної солі у клітини м`яса в процесі посолу збільшує і 

кількість утримуваної ними води, що сприяє виникненнюумов, близьких до 

оптимуму розчинності білків актоміозинової фракції. Однак, при оцінці слід 

враховувати також, що на рівень ВЗЗ мають вплив і показники активності 

води та рН м’ясної системи через те, що бактерії штамів Pediococcus 

acidilactici та Staphylococcus carnosusздатні за умов збільшення рівня 

кислотності продукуватисполуки органічної природи, які впливають на 

фізичний стан білків м’яса (рис. 3.16). 

Рис. 3.16. Зміна параметру здатності зв`язувати вологу контрольним та 

дослідними зразками м`ясної сировини при посолі 

З наведених на рисунку 3.16 даних слідує, що зразки, виготовлені з 

додаванням бактеріального препарату, утримують більшу кількість вологи 
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порівняно з контрольним зразком. Наприклад, для дослідного зразку № 1 

значення ВЗЗ протягом 24 годин витримки збільшується з 67,41 % до 72,42%, 

у той час як для контрольного зразку при тій же початковій вологості 

зростання ВЗЗ є меншим 71,32 %. 

Додатковим фактором впливу на мікробіологічну безпечність м`ясних 

продуктів є активність води: чим вона менша, тим довший час продукт 

зберігає придатність до вживання. Через невизначеність впливу 

бактеріального препарату на цей показник, нами були проведені дослідження 

з вивчення впливу процедур посолу на кількість активної вологи у м`ясній 

сировині протягом доби з моменту внесення посолочних речовин (рис. 3.17): 

Рис. 3.17. Зміна параметру активності води у контрольному та дослідних 

зразках м’ясної сировини при посолі 

Результати експерименту показали, що зменшення активності води у 

тканинній рідині внаслідок зменшення осмотичного тиску води характерно 

для усіх вивчених проб. Але додавання бактеріального препарату «МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2» сприяє більш швидкому та більш повному виведенню 

води з тканин, відповідно зменшенню у них активності води і подовженню 

гарантованих термінів придатності модифікованих продуктів до вживання. 

При посолі внаслідок більш високого осмотичного тиску рідини в м`ясі 

порівняно з використовуваним розсолом, в системі відбувається міграція 

тканинної води назовні. З часом, коли концентрація посолочних речовин у 

розсолі та у м`ясі вирівнюється, проходить зворотній процес повернення 

частини води у м`ясо до досягнення рівноваги. Повнота проходження таких 

процесів і визначає остаточні характеристики консистенції та ніжності 
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продукту.Дії з її регулювання мають на меті досягнення належної якості 

продукту за показниками пластичності, пружності, міцності та ін. 

Загальновідомо, що в кислих середовищах процеси протеолізу солоного 

м`яса відбуваються більш швидко. Присутні у системі органічні кислоти 

також інтенсифікують процеси зменшення міцності зв`язку м`ясних волокон 

та набухання колагенових пучків, що має позитивний вплив на ніжність 

виробленого продукту. Оскільки бактеріальний препарат «МІТ РАЙПЕНІНГ 

GY2» інтенсифікує процеси синтезу молочної та деяких інших органічних 

кислот, природно передбачити, що його додавання у масу сприятиме 

зростанню пластичності м`яса порівняно з тим, що отримують при 

традиційному посолі. Для підтвердження цього припущення, нами були 

проведені відповідні дослідження, а отримані результати з вивчення 

динаміки змін пластичності м`ясних зразків наведені на рисунку 3.18: 

Рис.3.18 Зміна пластичності контрольного та дослідних зразків м`ясної 

сировини при посолі 

Згідно з наведеними даними, пластичність як контрольного, так і 

дослідних зразків при посолі зростає в процесі дозрівання продукту завдяки 

зміні колоїдного та хімічного стану білків під дією тканинних ферментів. 

Пластичність контрольного зразка за 24години є дещо меншою (2,75×10-4м2, 

порівняно з відповідними її значеннями для дослідних зразків при посолі 

м'яса (близько 3×10-4м2), що може бути пояснено дією протеолітичних 
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ферментів молочнокислих бактерій та накопиченням у масі продуктів їх 

метаболізму, результатом чого є наростання поверхневого натягу м`ясної 

сировини.Навпаки, граничне напруження зсувудля усіх зразків має 

тенденцію до зменшення, причому значення цього показника у дослідних 

зразківє нижчими порівняно з контрольним протягом усього часу засолу – 

194 кПа та 188 кПа, відповідно(рис. 3.19): 

Рис. 3.19. Зміна граничного напруження зсуву контрольного та 

дослідних зразків м`ясної сировини при посолі 

Таким чином, у результаті проведених досліджень був встановлений 

позитивний вплив добавки бактеріального препарату «МІТ РАЙПЕНІНГ 

GY2» на властивості м`ясної сировини в процесі посолу. Застосування його 

дозволяє покращити структурні та механічні властивості готового продукту, 

зменшити втрати ним маси в процесі виробництва та підвищити здатність до 

утримання вологи. У комплексі це позитивно позначається на його якості і 

дозволяє рекомендувати препарат як добавку при виготовленні м`ясних 

фаршевих консервів. 

3.4.2. Динаміка зміни санітарного стану м'ясної сировини при посолі 

Показники санітарного стану м’ясної сировини контролювали 

відповідно до вимог нормативних документів занаявністю бактерій групи 

кишкової палички (БГКП), кількістю мезофільних факультативно-

анаеробних і аеробних мікроорганізмів, наявністюплісеней, дріжджів та 

бактерій штамів Staphylococcus aureus,SalmonellaіClostridiumbotulinum. 
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Визначено, що при посолі склад мікрофлори в усіх вивчених зразках зазнавав 

як якісних, так і кількісних змін. При цьому санітарно-показовий склад 

мікрофлори був представлений лише коліформними бактеріями групи 

кишкової палички, а інші види коагулазопозитивних бактерійвиявленими не 

були.В таблиці 3.11 представлені у динаміці результати дослідження 

мікробіологічного стану, кількості плісеней та дріжджів протягом 72 годин 

посолу м`ясної сировини. 

Таблиця 3.11 

Динаміка БГКП та плісеней/дріжджів в контрольному та дослідних 

зразках протягом посолу в 1 г м'ясної сировини 

Тривалість 

посолу, годин 
2 12 24 48 72 

БГКП (в 1 г сировини) 

Контроль 1,0·101 1,0·101 1,0·101 1,0·102 1,0·102 

Дослід 1 1,0·101 1,0·101 0 0 0 

Дослід 2  1,0·101 1,0·101 0 0 0 

Плісені/дріжджі 

Контроль 1,0·103 1,0·103 9,8·102 8,8·102 8,4·102 

Дослід 1 1,0·103 9,9·102 7,6·102 4,7·102 1,4·102 

Дослід 2  1,0·103 9,8·102 6,6·102 3,8·102 1,2·102 

Наведені дані свідчать про більш активне зростання кількостей БГКП, 

плісеневих та дріжджових мікроорганізмів у контрольному зразку. На третю 

добу дозрівання, в дослідних зразках присутності коліформних бактерій не 

виявлено, у той час, як у контрольному зразку кількість БГКП навіть 

збільшилася. Кількість дріжджових та плісеневих мікроорганізмів 

зменшується у часі в усіх вивчених дослідних зразках, однак швидкість цього 

процесу в контрольному зразку є меншою, що узгоджується з попередніми 

даними щодо бактеріоцидної активності внесених з препаратом «МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2» бактерій штамуPediococcus acidilactici. 

При проведенні досліджень була також простежена динаміка зміни у 

вивчених зразках чисельності мезофільних аеробних та анаеробних 
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мікроорганізмів (МАФАМ) – сальмонели, клостридій та золотистого 

стафілокока (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Динаміка чисельності МАФАМ контрольних та дослідних зразків 

м’ясної сировини під час посолу, (КУО/г) 

Тривалість 

посолу, годин  
2 12 24 48 72 

Контроль 1,0·102 7,4·102 1·103 1,1·103 1,4·103 

Дослід 1 1,0·102 4,2 ·102 5,7·102 6,2·102 6,9·102 

Дослід 2  1,0·102 4,3·102 6,0·102 6,5·102 7,0·102 

Отримані дані були використані з метою простеження динаміки змін 

чистоти продуктів перед їх надходженням на посол та подальшу теплову 

обробку. Наведені дані свідчать про більш швидке накопичення 

хвороботворних мікроорганізмів в контрольному зразку, відповідно, більш 

високий рівень мікробіологічної безпечності у зразках, куди був внесений 

бактеріальний препарат. Протягом 12 годин посолузростання чисельності 

МАФАМ у контрольних зразках перевищує відповідний показник дослідних 

зразків у 2,5 рази: відповідно, з 1,0∙102 до 1,4∙103 КУО/г в контрольному 

зразку і з 5,7·102 КУО/г до лише 6,9∙102КУО/г у контрольних зразках. 

Зафіксовані результати свідчать, що застосування біотехнологічних прийомів 

при посолі м'ясної сировини може бути рекомендовано як потужний засіб 

збільшенняпропонованого способу консервації готового продукту порівняно 

з традиційним способом, де у якості консервантів використовують лише 

кухонну сіль. 

Таким чином, при вивченні дослідних м`ясних фаршів (рисунки 3.13-

3.19 та таблиці 3.9 і 3.10) було виявлено, що додавання у технологічну суміш 

препарату «МІТ РАЙПЕНІНГ GY2» суттєво покращує їхні властивості 

порівняно із зразком, який такої добавки не містить. Подальше введення у 

суміш соку селери до подальшого покращення показників якості фаршу 

практично не впливає. До того ж, додавання у фарш самого лише 

бактеріального препарату виявляється достатньо для зменшення дозування 
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нітриту натрію. Введення у технологію стадій підготовки селери, 

приготування її соку та приготування м`ясної суміші з його вмістом, 

призводить до невиправданого ускладнення схеми виробництва. Тому на 

даній стадії виконання робіт був зроблений висновок про недоцільність 

реалізації такої схеми і подальші дослідження були продовжені з 

використанням фаршів модифікованих лише добавкою бактеріального 

препарату МІТ РАЙПЕНІНГ GY2». 

Згідно з теорією Л. Ляйстнера з визначення та практичного 

застосування «бар’єрних технологій»,факторами впливу на розвиток 

патогенної мікрофлори слід визнати (рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20. «Бар´єрні» фактори впливу на мікробіологічну безпечність 

м´ясної сировини під час посолу 

З наведеного переліку слідує, що одним з найбільш ефективних 

факторів впливу на рівень мікробіологічної безпечності м`ясних продуктів є 

молочнокислі бактерії характерні високою антагоністичною активністю у 

відношеннінебажаної мікрофлори. При внесенні у м'ясну сировину вони за 

сприятливих умов середовища швидко розмножуються, конкуруючи з 
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іншими видами мікроорганізмів за використання поживних речовин 

середовища. Пригнічення розвитку хвороботворних та гнилісних 

мікроорганізмів відбувається завдяки конкурентному 

використанню,наявності легкоферментованих нутрієнтів, утворенню 

бактеріоцинів та органічних кислот.З вичерпанням доступних факторів 

живлення та створенням несприятливих для розмноження умов (перш за все, 

зменшенням окисного потенціалу системи через вичерпання кисню), 

факультативні анаероби практично припиняють продукувати життєво 

необхідні ферменти, що також є «бар'єром» у розвитку небажаної 

мікрофлори. 

На підставі виконаних досліджень було виявлено, що введення у 

суміш рекомендованих добавок харчових волокон, бактеріального препарату 

та білкового компонентусприяє покращенню функціональних та 

технологічних властивостей готового продукту за рахунок збагачення 

комплексом вітамінів природного походження, прискорення процесу 

досягнення рекомендованого рівня кислотності, зниження окислювально-

відновлювального потенціалу системи, покращення смакових та 

ароматичних властивостей продукту, стабілізації на належному рівні рівня 

мікробіологічної безпекита подовження терміну його гарантованого 

зберігання. 

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 3 

Проаналізовані основні напрямки оптимізації функціональних та 

технологічних характеристик м`ясних продукті введенням у композиції 

добавок з метою регулювання смаку, покращення зовнішнього вигляду, 

збільшення терміну зберігання, забезпечення мікробіологічної стабільності 

та безпечності для здоров`я без втрати показників якості. 

Для усунення дефіциту у дієті та покращення технологічності 

виробництва, продукти рекомендовано збагачувати харчовими волокнами. 

Оптимальною добавкою з вмістом харчових волокон визнано добавку 
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пшеничної клітковини Алма Файбер 20 з середньою довжиною волокон 1000 

мкм, здатної утримувати вологу та сприяти формуванню однорідної системи 

без синерезису при ступені гідратації 1:8 і дозуванні 3-4 % по відношенню до 

маси продукту. 

Збагачення м’ясного продукту білком рекомендовано здійснювати 

введенням у масу отримуваного переробкою крові свиней тваринного білку 

Vepro 75 PSC. Добавка містить всі життєво необхідні амінокислоти, що не с 

синтезуються в організмі, а кількість амінокислот відповідає еталону 

ФАО/ВООЗ. Позитивною властивістю добавки є її здатність фіксувати жир, 

що є особливо важливим при виготовленні продуктів тривалого зберігання. 

Мікробіологічну стабільність м`ясних фаршевих консервів 

рекомендовано підвищити введенням у композицію бактеріального 

препарату МІТ РАЙПЕНІНГ GY2, основою якого є бактерії штамів 

Pediococcus acidilacticiта Staphylococcus carnosus. Перший з них виробляє в 

процесі життєдіяльності молочну та деякі інші органічні кислоти, завдяки 

чому припиняється розмноження плісеней та дріжджів, другий за рахунок 

вироблення ферменту каталази пригнічує процеси утворення пероксидних 

сполук, що запобігає прогоранню продукції. Присутність в системі бактерій 

штаму Staphylococcus carnosus завдяки нітрат-нітритної редуктазної 

активності дозволяє утворювати темно-червоний нітрозоміоглобін і тим 

зменшити дозуванняу м`ясний фарш нітриту натрію, а у певних випадках і 

відмовитися від нього. Джерелом нітратів, які беруть участь в направлених 

на заміщення нітриту натрію процесах може бути також добавка у фарш соку 

селери як одного з овочів, які у дозволених ФАО/ВООЗ межах містять 

найбільшу кількість нітратів. Однак, її введення у технологічні суміші 

суттєвого впливу на показники якості фаршів не мають, а стадії підготовки 

овочу та виготовлення з нього соку призведе до значного ускладнення 

технології при практичній відсутності бажаного ефекту. Відповідно, на даній 

стадії досліджень від використання цієї добавки було відмовлено. 
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Визначена динаміка накопичення у м`ясній сировині молочнокислих 

бактерій та активність доданих мікроорганізмів (показники окислювально-

відновного потенціалу та рН). Показано, що додавання у фаршеві системи 

рекомендованих добавок харчових волокон, бактеріального препарату МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2 та, отриманого переробкою яєць білкового препарату 

сприяє покращенню властивостей сировини до зв`язування вологи, 

зменшенню показника активності води та збільшенню пластичності фаршу.  
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РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА ФАРШЕВИХ КОНСЕРВІВ 

4.1. Комплексні дослідження якості готового продукту 

Включення до складу фаршевої композиції нерозчинних харчових 

волокон, білкових препаратів та бактеріального препаратупризвелояк до 

зміни як масових часток інгредієнтів у композиції у частині зменшення 

масової частки м`ясної сировини, так і властивостей фаршу модифікованого 

складу. Відповідно, нашою задачею стало вивчення впливу змін, що 

відбулися, на фізико-хімічні показники якості рекомендованого до 

впровадження продукту. Отримані при виконанні досліджень результати 

показані на рисунку 4.1. 

 
Рис. 4.1. Хімічний склад дослідного та контрольного зразків 

фаршевих консервів 

Основною зміною, відміченою при аналізі фаршевих композицій, стало 

зменшення у рекомендованій композиції масової частки жиру більш ніж на 

25,5 % порівняно з фаршем стандартного складу. Зменшення відбулося за 

рахунок введення у склад продукту 1,33 % білкового препарату АлмаФайбер 

20 (збільшення на 8,8 %; у порівнянні з контрольним зразком після 

стерилізації) та 2,23 % харчових волокон, що дозволило збільшити у продукті 

додаткову кількість води (+ 1,01 % від загальної маси).Також було виявлене 

незначне збільшення масової частки золи внесеної переважно з харчовими 
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волокнами, де вміст нерозчинних у воді речовин небілкової природи 

перебільшує їх вміст у м'ясі. Також було виявлення збільшення енергетичної 

цінності продукту рекомендованого складу – 1220 кДж/кг проти 1170 кДж/кг 

для контрольного зразка. 

Одним з важливих показників якості м’ясних фаршевих консервів є 

консистенція, яка об'єктивно характеризує функціонально-технологічні та 

структурно-механічні характеристики.Оцінку даних властивостей консервів 

здійснювали за допомогою визначення ВЗЗ та граничної напруги зсуву. 

Таблиця 4.1 

Функціонально-технологічні і структурно-механічні властивості 

контрольних та дослідних зразків фаршевих консервів 

Назва показника 
Зразок 

контрольний дослідний 

ВЗЗ,% до загальної вологи 78,92±3,25 86,43±3,42 

Гранична напруга зсуву, кПа 192 188 

З наведених даних (табл. 4.1) слідує, що дослідний зразок 

характеризується меншою щільністю та характеризується соковитішою 

консистенцією порівняно з виготовленим за класичною технологією 

контрольним зразком, що слідує із зменшення граничної напруги зсувута 

підвищеним значенням здатності до зв’язування вологи. 

Оскільки харчову цінність продукту визначає головним чином 

амінокислотний набір, були проведені відповідні дослідження харчової 

цінності амінокислотного скору – відсоткового вмісту кожної з амінокислот 

по відношенню до її вмісту в білку, прийнятому за еталон, для якого скор 

кожної з амінокислот прийнятий за 100% – дослідного та контрольного 

зразків фаршевих консервів (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2  

Амінокислотний склад контрольного та дослідного зразків фаршевих 

консервів, n=3, Р≥0,95 

Назва 

незамінної 

амінокислоти 

Еталон 

ФAO/ВOОЗ 

г/100 г 

білку 

Зразок 

контрольний дослідний 

г/100 г 

білка 

Амінокислот

ний скор, % 

г/100 г 

білка 

Амінокис-

лотний 

скор, % 

Лейцин 7 6,98±0,04 99 7,02±0,04 100 

Метіонін + 

цистін 
3,5 3,05±0,02 87 4,21±0,02 120 

Валін 5 5,35±0,05 107 5,92±0,02 118 

Лізин 5,5 7,43±0,03 135 8,24±0,03 149 

Треонін 4 3,16±0,02 79 5,67±0,02 141 

Фенілаланін + 

тирозин 
6 6,11±0,03 101 10,11±0,03 168 

Триптофан 1 1,05±0,04 105 1,24±0,04 124 

Ізолейцин 4 4,26±0,02 106 4,23±0,02 105 

Сума 36 39,61±0,19 - 46,64±0,19 - 

Згідно з результатами проведеного дослідження, сумарний вміст 

амінокислот в дослідному продукті зріс на 17,8%. При тому у ньому 

зафіксовано суттєве збільшення амінокислот метіоніну, цистину, 

фенілаланіну, тирозину та треоніну, які у контрольному продукті містяться у 

недостатній кількості. 

Оскільки розроблювані фаршеві консерви призначені для тривалого 

зберігання, були проведені порівняльні дослідження показника активності 

води у фарші (Аw), за яким може бути охарактеризована його стійкість до 

мікробіологічного псування та передбачений термін гарантованого 

зберігання у готовому вигляді. Результати визначення у графічному вигляді 

показані на рисунку 4.2. 
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Рис. 4.2. Активність води контрольного і дослідного зразків фаршевих 

консервів 

З наведених даних слідує, що, незважаючи на суттєве збільшення 

вмісту води у розроблюваному продукті, активність води у ньому у межах 

похибки вимірювання практично співпадає з відповідним показником 

контрольного зразка продукту (різниця не більш ніж 0,005 одиниць aw). На 

цій підставі можна стверджувати, що рівень мікробіологічної стабільності 

продукту у розробці лишається незмінним і з цієї точки зору рекомендована 

до впровадження композиція може бути рекомендована до впровадження. 

Зрештою, на тлі здешевлення виробництва завдяки збільшенню 

частки нем`ясних інгредієнтів, вирішальними стають органолептичні 

властивості нового продукту. Їх оцінювання у порівнянні з властивостями 

еталонного продукту було проведене в умовах спеціалізованої лабораторії 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Результати балової оцінки показників якості двох продуктів показані на 

профілограмі (рис. 4.3). 

0,97 0,971 0,972 0,973 0,974 0,975 0,976 0,977 0,978

Активність води (аw)

Дослід
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Рис. 4.3. Профілограма оцінки органолептичних властивостей дослідного 

та контрольного зразків фаршевих консервів 

Зафіксовано, що дослідний зразок отримав вищі оцінки порівняно з 

контролем, що особливо характерно для показників консистенції. Продукт 

відрізняється більшими ніжністю та соковитістю. За рахунок внесення 

пшеничної клітковини зросла також однорідність структури, що попередило 

її розшарування в процесі витримки та зберігання у готовому 

вигляді.Остаточно про безпечність продукту для споживача судили за 

результатами визначення вмісту у ньому сполук токсичних елементів першої 

групи небезпеки – кадмію, свинцю, миш`яку, ртуті (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Вміст токсичних елементів у контрольних та дослідних зразках, 

n=3, Р≥0,95 

Вміст елементу, 

мг/кг (в скляній 

банці) 

Зразок Допустима 

норма, 

мг/кг 

Метод 

визначення контрольний дослідний 

Кадмій 0,05±0,01 0,05±0,01 0,05 ГОСТ 26933 

Свинець 0,05±0,01 0,048±0,01 0,10 ГОСТ 26932 

Миш’як 0,1±0,1 0,1±0,1 не норм. ГОСТ 26930 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Зовнішній 

вигляд

Забарвлення 

на розрізі

Запах

Консистенція

Смак

Соковитість

Дослід

Контроль
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Ртуть 0,03±0,01 0,03±0,01 0,50 ГОСТ 26927 

Результати дослідження показали, що контрольний і дослідний зразки 

фаршевих консервів за даними показниками відповідають вимогам, 

встановленим для продуктів, призначених до експорту у країни ЄС [181]. 

Таким чином, розроблюваний продукт відповідає усім нормам безпечності та 

може бути рекомендованим до впровадження на підприємствах м`ясо 

переробної галузі. 

4.2. Розробка вдосконаленої технології м’ясних фаршевих консервів з 

використанням біотехнологічних прийомів 

На підставі виконаних досліджень, дослідний зразок м`ясних фаршевих 

консервів збагачували (у розрахунку на суху речовину) 2 % білкового 

препарату плазми крові Vepro 75 PSC та 2,5 % пшеничної клітковини МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2. Використання добавок дозволило зменшити дозування 

м`ясної сировини у фарш на приблизно 20 %. До позитивних ефектів слід 

віднести те, що введення у композицію харчових волокон дозволило не лише 

покращити показники технологічного процесу і механічні властивості 

фаршу, але й підвищити долю споживаних харчових волокон і забезпечити 

ними добову потребу у волокнах на приблизно 10 %, що відповідає нормам, 

встановленим для продуктів функціонального харчування (10-50 %). 

У таблиці 4.4 наведений в співставленні з контрольною 

(стандартизованою) композицією м`ясних фаршевих консервів дослідного 

варіанту продукту. 

Таблиця 4.4 

Рецептури контрольного і дослідного варіантів фаршевих 

консервів 

Назва сировини 
Зразок 

контрольний дослідний 

1 2 3 

Яловичина жилована з масовою долею 

жирової і сполучної тканини, % 
52 32 

Свинина жилована з масовою долею жиру, % 23 23 



120 

Шпик подрібнений, % 14,5 14,5 

Крохмаль картопляний, % 3,5 - 

Білковий препарат Vepro 75 PSC (ступінь 

гідратації 1:3),% 
- 2 

Пшенична клітковина Алмафайбер 20 (ступінь 

гідратації 1:8), % 
- 2,5 

Сіль кухонна, % 1,8 1,8 

Натрію нітрит, % 0,007 0,005 

Перець чорний мелений, % 0,038 0,034 

Перець духмяний, % 0,022 0,022 

Цукор-пісок, % 0,073 0,058 

Часник свіжий, % 0,064 0,064 

Ліофілізовані стартові культури МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2 
- 0,015 

Вода активована, % - 24 

Вода, % 5 - 

Зважаючи на позитивні властивості розробленої композиції нами були 

розроблені та затверджені технічні умови ТУ У 10.13-00493706-062:2019 

«Консерви м`ясні «Фарш оздоровчий» (Додаток 2).  

Вдосконалена технологічна схема виробництва фаршевих консервів 

збагачених функціональними інгредієнтами представлена рис.4.4. 
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Рис. 4.4. Технологічна схема виробництва фаршевих консервів, 

збагачених функціональними інгредієнтами 

Процесвиробництваконсервів включає наступні стадії. 

1 Подрібнення охолодженого до температури мінус 2-5 °С шпику на 

вовчку з діаметром отворів решітки 3-5 мм. 
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2 Подрібнення дозрілого м`яса на вовчку з діаметром отворів решітки 

3 мм. 

3 Окреме кутерування яловичини і свинини протягом 3-5 хвилин з 

додаванням лусок льоду у кількості 5% до маси основної сировини. 

4 Перемішування кутерованого фаршу з внесенням в апарат 

перемішування спочатку яловичини, потім гідратованого білкового 

препарату, потім гідратованих харчових волокон, крохмалю (в контрольний 

продукт) і спецій. Перемішування отриманої маси протягом 3-4 хвилин, 

додавання свинини, повторне перемішування протягом 2-3 хвилин, 

додавання шпику і остаточне перемішування усієї маси протягом 2-3 хвилин. 

5 Посол фаршу(по відношенню до маси м`ясної сировини) сумішшю 

2% кухонної солі, 0,1% цукру, ліофілізованих стартових культур та 0,005% 

натрію нітриту (у вигляді 2,5 % розчину у воді). 

6 Витримка посоленої маси при 2-4 °С протягом 12 год. 

7 Дозування готового фаршу в банки №12. 

8 Герметизація банок з фаршем. 

9 Мийка та стерилізація закупорених банок за режимом 20-80-20 при 

температурі 114 °С та протитиску 0,15 - 0,18 МПа. 

10 Охолодження, мийка та зберігання банок з фаршем при температурі 

від 0 до 2 0С протягом 2-х днів. 

4.3. Математичне моделювання процесудозрівання м’ясного фаршу при 

посолі 

4.3.1. Обгрунтування принципової схеми досліджуваної установки 

При реалізації процесу дозрівання досліджуваної м’ясної сировини 

збагачених функціональними  інгредієнтами виникає проблема ефективного 

за швидкістю дифузії та рівномірного розподілення представлених вище 

компонентів по масі сировини. В якості фактору інтенсифікації пропонуємо 

використання низькочастотного коливального процесу. Надання 

низькочастотних силових імпульсів подрібненійдо шматків малого розміру 

м`ясній сировині або фаршу сприяє зменшенню ефективної в’язкості та 
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відповідно внутрішнього тертя у 2…3 рази залежно від величини наданих 

амплітудно-частотних характеристик, сил адгезії у контакті, вологості, 

степені дисперсності, реологічних властивостей продукції та інших факторів 

[181-183]. В якості робочої гіпотези передбачається значне скорочення часу 

дозрівання сировини та поліпшення якості насичення м’ясної сировини 

функціональними інгредієнтами за рахунок надання ємності просторових 

коливань. З метою забезпечення коливального руху використовуємо 

достатньо просту конструкцію дебалансного віброзбуджувача з похилою 

робочою поверхнею [184]. Особливостями такої конструкції є порівняно 

висока надійність, компактність при генерації просторових коливань у 

потрібних інтервалах частот і амплітуд вібрацій. При обґрунтуванні 

принципової схеми вібропривода досліджуваної установки був проведений 

аналіз віброзбуджувачів просторових коливань, що наведені на рисунку 4.5. 

Вертикальне розташування приводного вала даного віброзбуджувача 

при горизонтальному розміщенні опорної поверхні дозволяє створити 

гіраційний, тобто круговий поступальний рух робочих органів машини в 

горизонтальній площині (рис. 4.5, а). З метою підвищення динамічності 

процесу обробки доцільно використовувати похилу робочу поверхню (рис. 

4.5, б). Для цього можна використати спеціальну опорну втулку, похила 

зовнішня поверхня якої дає можливість здійснювати в системі гіраційні 

коливання у похилій площині. Закріплення опорної втулки на приводному 

валу віброзбуджувача, а також наявність підпружиненої платформи 

призводить до здійснення гіраційного просторового руху виконавчих органів 

машини (рис. 4.5, в). 
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а) 
 

б) 

 

в) 

Рис. 4.5. Способи створення коливального руху вібраційного грохоту: а – 

гіраційного руху у горизонтальній площині; б – гіраційного руху під певним 

кутом до горизонту; в – гіраційного просторового руху;  

1 – ситова поверхня; 2 – приводний вал; 3 – противага дебалансного 

типу; 4,7 – пружні елементи; 5 – стійка; 6 – втулка. 

При теоретичному дослідженні даної коливальної системи [1, 2, 3] 

можна відзначити дві характерні маси: 1
m  - масу робочого контейнера з 

технологічним завантаженням та 2
m  - масу приводного вала та дебалансних 

елементів. Крім цього, досліджувана система характеризується 6-ма 

степенями вільності, а саме: зміщенням центра мас 1
m впродовж осей 

координат 1 1 1
X ,Y ,Z ;  поворотом контейнера відносно вертикальної осі - 1  та 

горизонтальної осі - 1
 ; поворотом маси 2

m  відносно вертикальної осі- 2
 . 

Використовуючи розроблені схеми (рис. 4.5), кінетичну енергію 

досліджуваної вібросистеми можна представити наступним чином: 

2 2 2 2 1 2

O 1 1 1 1 1 1 1 1
T 0.5m (x y ) 0.5m z 0.5I 0.5I= + + +  + && & & & ,           (1) 

де  O 1 2
m m m= +  - загальна маса рухомих частин віброприводу; 
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1

1 1
I ,I −  момент інерції маси контейнера відносно вертикальної та 

горизонтальної осей. 

4.3.2. Складання рівнянь коливального руху робочої ємності 

На основі проведеного аналізу представляємо розрахункову схему 

досліджуваної коливальної системи у наступному вигляді (рис.4.6). 

Використовуючи метод Лагранжа, складаємо залежності для 

узагальнених сил, знаходимо необхідні часткові диференціали по кожній з 

незалежних координат досліджуваної коливальної системи та враховуючи 

отримане рівняння кінетичної енергії (1), отримуємо рівняння руху даної 

коливальної системи у вигляді системи рівнянь (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Розрахункова схема дебалансного  віброприводу 

просторових коливань досліджуваної машини 
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4.3.3. Розв’язання рівнянь руху виконавчих органів досліджуваного 

приводу 

Для отримання шуканих режимних параметрів досліджуваної 

технологічної системи достатньо розв’язання перших трьох рівнянь системи 

(2). Знаходимо розв’язок даних рівнянь як для лінійного диференціального 

рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами вважаючи, що 

 2 = 2  - кутова швидкість приводного валу віброзбуджувача; 

464
0

2 ==
m

C
k x

x  Н / м – власна частота системи; 2

2

2

2

2 46422  −=−= 
xx k  - 

коефіцієнт дисипації системи у напрямі осі; 2

2

0

1 e
m

m
Fm =  - питомий модуль 

змушуючої сили. 

При цьому перше з досліджуваних рівнянь набуває вигляду 

tFxkxx xx 2

2 cos =++                                        (3) 

Розв’язок рівняння (4.27) можна представити у вигляді 
*xxx +=  

де ( )tCtCex xx

tx 
sincos 21

5.0
+=

−
 - загальний розв’язок досліджуваного 

рівняння 

tBtBx 2221

* cossin  +=  - його частинний розв’язок 

Використовуючи властивості рівнянь з постійними коефіцієнтами, 

складаємо та розв’язуємо таку систему рівнянь 
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Враховуючи загальний розв’язок рівняння (3) шуканий розв’язок 

представляємо як 
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Через розсіювання енергії в досліджуваній коливальній системі вільні 

коливання затухають та для усталеного режиму рівняння (4) можна 

представити наступним чином 
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Використовуючи наведену вище методику, знаходимо розв’язок 

другого рівняння системи (2). 
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Таким чином отримуємо: 
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Третю складову руху виконавчих органів досліджуваної машини 

знаходимо з системи наступних рівнянь 
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Приймаючи, що кутове відхилення контейнера здійснюється з 

постійною кутовою швидкістю, тобто const== 
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sin = . Враховуючи даний вираз шукане третє 

рівняння системи (3) набуває вигляду 
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В результаті отримуємо 
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4.3.4. Визначення залежностей для основних режимних параметрів 

досліджуваної машини 

Використовуючи заміну 
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Перетворюємо рівняння (5)як  
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Після певних перетворень рівняння (12) представляємо складову 

амплітуди коливань хА  та рівняння руху у вигляді 
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Аналогічно знаходимо вираз для іншої складової амплітуди коливань 
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Для усталеного режиму коливання у вертикальному напрямі затухають, 

тому можна вважати, що Az=0. 

Абсолютна амплітуда коливань 222

zyx AAAA ++= , що з врахуванням 

залежностей (13) та (14) складає 
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Використовуючи залежність (15) можна визначити інші параметри 

вібраційного поля для усталеного режиму, що є пропорційними амплітуді та 

частоті коливань, а саме: 

- віброшвидкість  A=  ; 

- віброприскорення 2Aa = ; 

- інтенсивність коливань 
32 AaI ==  

Потужність на привод досліджуваної установки можна визначити як 

( ) пртерFпр NNN /
max
+=                                      (16) 

де 
maxFN  - максимальна потужність, що розвивається змушуючою силою 

для надання виконавчим органам коливальної системи потрібних параметрів 

вібрації; терN  - витрати потужності на тертя в опорних вузлах; пр  - к.к.д. 

приводу 

Вираз для потужності змушуючої сили NF представляємо у вигляді  

добутку FNF =  де 
222222 zyxzyx
 ++=++=  –вираз для 

віброшвидкості; F– модуль змушуючої сили. 

Потужність на здолання сил тертя у системі можна визначити за 

формулою 

25.0  цтер dFN =                                            (17) 

де   = 0.05...0.08 – коефіцієнт тертя в опорних вузлах;  dц – діаметр 

цапфи, на яку посаджений підшипник; dц= 0.025 мм 

Таким чином залежність для потужності досліджуваного приводу 

можна представити у вигляді: 
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 (18) 

Використовуючи параметри дослідної установки та методику обробки 

даних у математичному середовищі MathCAD, знаходимо шукані 

характеристики у вигляді графічних залежностей на рисунку 4.7. 



131 

 

Рисунок 4.7 Основні характеристики коливального режиму руху робочої 

ємкості для дозрівання м’ясної сировини: А – амплітуда коливань робочої 

ємкості; Fнзр – незрівноважене зусилля від дебалансів приводу; Екол – енергія 

коливального руху; Nпр – витрати потужності на привод 

На основі представлених на рисунку 4.7 даних можна констатувати, що 

менш динамічні навантаження у розробленій технічній системі 

спостерігаються при частоті обертання приводного валу віброзбуджувача 

більших за 55 рад/c за стабілізації коливань на значенні 1,5 мм. За таких 

параметрів робочого режиму витрати потужності складають порядку 50 Вт, 

що являє собою достатньо економічний режим обробки. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

Визначені фізико-хімічні показники якості фаршевих консервів 

модифікованого складу. Показано, що введення добавок харчових волокон та 

білкового концентрату дозволило покращити економічні показники роботи 

виробництва за рахунок економії м`ясної сировини та збільшення її здатності 

до утримування вологи (60,6 % проти 58,6 % у взятому за контроль продукті 

стандартизованого складу. Добавка пшеничної клітковини АлмаФайбер 20 

дозволила при рекомендованих ВООЗ нормах споживання м`ясного продукту 

забезпечити до 10 % добової потреби організму у харчових волокнах. 

Харчова цінність розробленого продукту збільшена завдяки зменшенню у 

продукті масової частки жиру та підвищення кількості білкової складової, 

внесеної з препаратомVepro 75 PSC, завдяки чому сумарний вміст 

амінокислот у дослідному продукті зріс на 17,8 %. Одночасно зафіксоване 

збільшення енергетичної цінності продукту до 1220 кДж/кг проти 1170 

кДж/кг для контрольного продукту. Відмічене покращення консистенції 

розробленого продукту, який характеризується підвищеною соковитістю та 

відсутністю розшарування в процесі витримки та зберігання.Виконана 

органолептична оцінка якості розробленого продукту у порівнянні з 

контролем. Відмічене покращення усіх контрольованих показників – 

зовнішнього вигляду, забарвлення на розрізі, запаху, консистенції, смаку та 

соковитості. Вміст важких металів першої групи небезпечності знаходиться у 

межах норм, визначених спеціалізованими органами ЄС. 

Розроблена рецептура та вдосконалена схема виробництва фаршевих 

консервів, яка включає стадії подрібнення м`ясної сировини, перемішування 

інгредієнтів продукту, посолу отриманої суміші, її витримку, дозування у 

банки, герметизацію банок, їх стерилізацію, охолодження і мийку. 

Проведені дослідження з математичного моделювання процесу 

дозрівання м`яса при посолі. Показана можливість інтенсифікації процесів 

дифузії та рівномірного розподілення інгредієнтів в об`ємі способом 

накладення на суміш низькочастотних коливань. Розроблено математичний 
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апарат процесу коливального руху робочої ємності, визначені залежності 

основних режимних параметрів досліджуваної машини та визначені 

параметри її експлуатації. За результатами розрахунків показано, що 

використання запропонованого методу перемішування дозволяє зменшити 

енергетичні витрати на приблизно 50 Вт та динамічні навантаження на 

ємність для приготування фаршу. 
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РОЗДІЛ 5 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Розрахунок за калькуляційними статтями фаршевих консервів, 

виготовлених з використанням бактеріальних препаратів, активованих 

водних середовищ, білкових препаратів плазми крові та нерозчинних 

харчових волоконпроводився на 1 тисячу умовних банок (туб), в перерахунку 

на банки першого типу1-58-225 (місткість повної банки становить 225 г ± 

10%), тобто на масу фаршу 225 кг. 

Дані по витратах статті «Основна сировина та допоміжні матеріали» 

приймаються за фактичними даними підприємства ТОВ «АГРОФІРМА 

СТОЛИЧНА» Васильківського району Київської області. Розрахунки за 

статтями проводили за інструкціями з планування, обліку і калькулювання 

собівартості продукції на підприємствах м’ясної промисловості незалежно 

від форм власності (табл. 5.1 та 5.2) [106]. 

Таблиця 5.1 

Розрахунок витрат по статті «Сировина та основні матеріали» для 

контрольного зразку консервів 

Сировина та основні 

матеріали 

Норма 

витрат, 

% 

Обсяг, кг 
Ціна за 1 кг, 

грн. 

Вартість, 

грн. 

Яловичина жилована з 

жировою та сполучною 

тканинами 

52 117,0 90 10530,00 

Свинина жилована з 

вмістом жиру 

23 51,75 65 3363,75 

Шпик подрібнений 14,5 32,6 85 2773,10 

Крохмаль картопляний 3,5 7,87 14,5 114,18 

Сіль кухонна 1,8 4,05 3,5 14,17 

Натрію нітрит 0,007 0,02 87,8 1,76 

Цукор - пісок 0,073 0,16 9,0 1,44 

Перець чорний мелений 0,038 0,09 149,5 13,45 

Перець духмяний мелений 0,022 0,05 111,11 5,56 

Часник свіжий 0,064 0,144 38,5 5,54 

Вода питна 5 11,25 0,012 1,35 

Разом 100 225 - 16824,30 
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Таблиця 5.2 

Розрахунок витрат по статті «Сировина та основні матеріали» для 

дослідного зразка консервів 

Сировина та основні 

матеріали 

Норма 

витрат, 

% 

Обсяг, кг 
Ціна за 1 кг, 

грн. 

Вартість, 

грн. 

Яловичина жилована з 

жировою та сполучною 

тканинами 

32 117,0 90 6480,00 

Свинина жилована з 

вмістом жиру 
23 51,75 65 3363,75 

Шпик подрібнений 14,5 32,60 85 2773,10 

Білковий препарат 

Vepro 75 PSC (ступінь 

гідратації 1:3) 

2 4,50 130 585,00 

Пшенична клітковина 

Алмафайбер 20 (ступінь 

гідратації 1:8), % 

2,5 5,63 83,00 467,29 

Ліофілізовані стартові 

культури МІТ 

РАЙПЕНІНГ GY2 

0,015 0,034 175 5,95 

Сіль кухонна 1,8 4,05 3,5 14,17 

Натрію нітрит 0,005 0,015 87,8 1,32 

Цукор - пісок 0,058 0,16 9,0 1,44 

Перець чорний мелений 0,034 0,08 149,5 11,96 

Перець духмяний 

мелений 
0,022 0,05 111,11 5,56 

Білковий препарат 

плазми крові 
1,5 3,38 130 438,75 

Вода-католіт 24,0 54,00 0,3 16,20 

Разом 100 225 - 14164,49 

Зміна витрат за даною статтею проводиться відповідно до закладання 

сировини, необхідної для виготовлення консервів за традиційною та 

удосконаленою рецептурою. За результатами розрахунку витрат, витрати 

сировини на виробництво одиничного зразка фаршу удосконаленої 

рецептури зменшились на 2,66 грн. 
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Технологічний процес виготовлення обох зразків є ідентичним, тому 

всі інші статті калькуляції, окрім основної та допоміжної сировини, були 

розраховані для двох зразків одночасно. 

Розрахунок витрат по статтi «Покупнi матерiали, роботи та 

послуги виробничого характеру стороннiх пiдприємств i органiзацiй» 

До статтi включаються покупнi матерiали, що використовуванi в 

процесi виробництва продукцiї для забезпечення нормального 

технологiчного процесу, вартiсть запасних частин для ремонту 

устаткування та iнших засобiв працi, що не належать до основних 

виробничих фондiв, а також вартiсть робiт, послуг виробничого 

характеру, виконуванi стороннiми пiдприємствами або структурними 

пiдроздiлами пiдприємств, що не належать до основного виду дiяльностi. 

Змiн по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Природнi втрати» 

До даної статтi включаються витрати за природною втратою ваги м’яса та 

субпродуктiв у процесi термiчного оброблення i зберiгання м’ясних продуктiв 

на холодильниках. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Допомiжнi та таропакувальнi 

матерiали» (табл. 5.3). 

До допомiжних матерiалiв належать: шпагат, цукор, сiль, хiмiкати, спецiї, 

дезiнфiкуючi та мийнi засоби, тара одноразового використання, пакувальнi 

матерiали. Тобто це матерiали, якi не є складовою частиною виготовленої 

продукцiї, але якi беруть участь у її виготовленнi або використовуються в 

процесi виробiтку готових виробiв для забезпечення нормального 

технологiчного процесу. 

  



137 

Таблиця 5.3 

Розрахунок змiни витрат по статтi  

«Допомiжнi та таропакувальнi матерiали» 

Пакувальний 

матеріал 

Цiна за 

одиницю, 

грн 

Норми витрат, 

шт/ 1 туб з 

урахуванням 

2% браку 

Витрати, грн 

Банка скляна  

(Твіст-оф) 225±7 мл 
4,00 

1716 

6864 

Кришка металева 

твіст-офф 66 мм 
1,55 2660 

Етикетка  0,01 163,4 

Ящики з гофрованого 

картону 
4,00 217,87 

Разом 9903,40 

Розрахунок витрат по статтi «Транспортно-заготiвельнi 

витрати». 

До статтi вiдносять витрат належать: 

- утримання приймальних пунктiв (витрати на оплату працi, 

амортизацiя, утримання та ремонт примiщень, iнвентаря); 

- утримання худоби i птицi на приймальних пунктах; 

- транспортування худоби i птицi з приймальних пунктiв до 

м’ясокомбiнатiв; 

- витрати на розвантаження i доставку матерiальних цiнностей на 

склади пiдприємства. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок витрат по статтi «Паливо та енергiя на технологiчнi 

цiлi». 

До статтi включаються витрати на всi види палива (тверде, рiдке, 

газоподiбне), що витрачаються безпосередньо на технологiчнi потреби ос-

новного виробництва.Витрати на куповану енергiю складаються з витрат на 

її оплату за встановленими тарифами, а також – трансформацiю i 
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передавання до пiдстанцiї. Результати розрахункувитрат по статтi «Паливо 

та енергiя на технологiчнi цiлi» показанi в таблицi 5.4. 

Таблиця 5.4 

Розрахунок зміни витрат по статті  

«Паливо та енергiя на технологiчнi цiлi» 

Ресурс 
Одиниця 

вимiрювання 

Цiна за 

одиницю 

Витрати до 

впровадження 

Витрати пiсля 

впровадження 
Рiзниця, 

грн. 
норми 

витрат 

кВт/кг 

вартiсть,г

рн 

норми 

витрат, 

кВт/кг 

вартiсть, 

грн 

Електро

енергiя 
кВт 1,68 230 386,4 231 388 +1,6 

Розрахунок витрат по статтi «Основна заробiтна плата» 

До статтi калькуляцiї вiдносяться витрати на виплату основної 

заробiтної плати, обчисленої згiдно з прийнятими пiдприємством формами та 

системами оплати працi, у виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних 

розцiнок для робiтникiв, зайнятих виробництвом продукцiї. Заробiтна плата 

робiтникiв, зайнятих у виробництвi вiдповiдної продукцiї, безпосередньо 

включається до собiвартостi вiдповiдних видiв продукцiї (груп однорiдних 

видiв продукцiї).Якщо пряме вiднесення частини основної заробiтної плати 

робiтникiв до собiвартостi окремих видiв продукцiї ускладнене, її включають 

до собiвартостi на пiдставi розрахунку кошторисної ставки цих витрат на 

одиницю продукцiї. 

Фонд основної заробiтної плати для робітників, які працюють на 

консервному виробництві становитиме 250 грн на 1000 фізичних банок 

виготовленої продукції. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок витрат по статтi «Додаткова заробiтна плата» 

До статтi калькуляцiї вiдносяться витрати на виплати 

виробничому персоналу пiдприємства додаткової заробiтної плати, 

нарахованої за працю понад встановленi норми, за трудовi успiхи та 

винахiдливiсть, за особливi умови працi. Вона включає в себе доплати, 
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надбавки, гарантiйнi та компенсацiйнi виплати, передбаченi 

законодавством, премiї, пов’язанi з виконанням виробничих завдань i 

функцiй, вона складає 20% від основної заробітної плати.  

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок витрат по статтi«Вiдрахування до єдиного соцiального 

фонду» 

До статтi входять вiдрахування на обов’язкове державне соцiальне 

страхування, включаючи вiдрахування на обов’язкове медичне 

страхування, вiдрахування на державне (обов’язкове) пенсiйне страхування 

(до Пенсiйного фонду), а також вiдрахування на додаткове пенсiйне 

страхування.Вiдрахування здiйснюються згiдно iз законодавством вiд 

суми витрат на оплату працi працiвникiв (основної i додаткової заробiтної 

плати). 

Згідно із законодавством України норма відрахувань до єдиного 

соціального фонду складає 22% від суми основної та додаткової 

заробітної плати. 

Змiн витрат по данiй статтi немає. 

Розрахунок змiни витрат по статтi «Витрати на утримання та 

експлуатацiю устаткування» (табл. 5.5) 

До даної статтi належать: 

- витрати на повне вiдновлення основних виробничих фондiв та 

капiтальний ремонт у виглядi амортизацiйних вiдрахувань вiд вартостi 

основних виробничих фондiв, на реконструкцiю, модернiзацiю та 

капiтальний ремонт фондiв, включаючи прискорену амортизацiю 

активної їх частини; 

- сума сплачених орендних вiдсоткiв за користування наданими в 

оренду основними фондами; 

- витрати на проведення поточного ремонту, технiчний огляд, 

технiчне обслуговування устаткування; 

- витрати на внутрiшньозаводське перемiщення вантажiв; 
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- знос малоцiнних i швидкозношуваних iнструментiв та пристроїв 

нецiльового призначення; 

- iншi витрати, пов’язанi з утриманням та експлуатацiєю 

устаткування. 

Витрати на утримання та експлуатацiю устаткування кожного цеху 

вiдносяться тiльки на тi види продукцiї, що виготовляються в даному 

цеху. Рпротягом одного року виробництва консервів (282 робочі 

зміни)було виготовлено 846 туб консервів. З урахуванням 21% від 

вартості нововведеного обладнання, витрати сколали: 

4500×0,21= 945 грн/рік 

945/282= 3351 грн/зміну 

3351/3=0,68 грн/туб 

Таблиця 5.5 

Зміна витрат по статті «Витрати на утримання та експлуатацiю 

устаткування»  

Вид 

впровадженого 

обладнання 

Вартість, 

грн 

До 

впровадження 

Після 

впровадження 

Різниця, 

грн 

Електроактиватор 4500 - 0,68 +0,68 

Дo дaнoї cтaттi вiднocитьcя тaкi витpaти, як oплaтa пpaцi aпapaту 

упpaвлiння підрозділами; витpaти пo зaбезпеченню нopмaтивних умoв пpaцi; 

iншi пoв’язaнi з упpaвлiнням виpoбництвoм витpaти. Витpaти пo цiй cтaттi 

включaютьcя тiльки дo coбiвapтocтi пpoдукцiї, щo вигoтoвляєтьcя oкpемим 

цехoм. 

Змiн витpaт пo дaнiй cтaттi немaє. 

Poзpaхунoк змiни витpaт пo cтaттi “Зaгaльнoвиpoбничi витpaти” 

Розрахунок виробничої собівартості розраховують як суму всіх 

витрат, що йдуть на виготовлення продукції (табл. 5.6). 
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Таблиця 5.6 

Розрахунок змін повної собівартості на 1 туб (225кг) продукції 

№ 

п/п 

Стаття 

собівартості 

Значення по статті 

до впровадження, 

грн 

Значення по 

статті після 

впровадження, 

грн 

Різниця 

«+» «-» 

1 
Сировина та 

основні матеріали 
11704,39 11210,22 -494,17 

2 

Витрати на 

утримання та 

експлуатацію 

обладнання 

0 0,56 +0,56 

3 

Паливо та енергія 

на технологічні 

потреби 

386,4 388,0 +1,6 

Повна собівартість 21614,28 21121,80 -492,49 

Poзpaхунoк змiни витpaт пo cтaттi « Aдмiнicтpaтивнi витpaти» 

Дo cтaттi кaлькуляцiї «Aдмiнicтpaтивнi витpaти» нaлежить: 

− витpaти нa oбcлугoвувaння виpoбничoгo пpoцеcу; 

− витpaти нa пoжежну i cтopoжoву oхopoну; 

− витpaти, пoв’язaнi з упpaвлiнням виpoбництвoм; 

− витpaти нa cлужбoвi вiдpядження у межaх нopм, пеpедбaчених 

зaкoнoдaвcтвoм; 

− витpaти, пoв’язaнi з пiдгoтoвкoю i пеpепiдгoтoвкoю кaдpiв; 

− витpaти нa oплaту вiдcoткiв зa фiнaнcoвими кpедитaми; 

− витpaти, пoв’язaнi з викoнaнням poбiт вaхтoвим метoдoм; 

− витpaти нa утpимaння, щo нaдaютьcя безoплaтнo пiдпpиємcтвaм 

гpoмaдcькoгo хapчувaння; 

− пoдaтки, збopи тa iншi oбoв’язкoвi плaтежi. 

Змiн витрaт пo дaнiй cтaттi немaє. 

Розрахунок ціни продукції наведено у таблиці 5.7. 
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Таблиця 5.7 

Розрахунок ціни на продукцію без урахування ПДВ 
 

Рецептура Ціна за банку, грн. Ціна за 225 кг 

Контрольний зразок 24,00 39216,00 

Дослідний зразок 25,00 40850,00 

Зростання ціни на одиницю продукції дослідного зразака 

обгрунтовується впровадженням нового обладнання, що призводить до 

збільшення використання енергоносіїв. 

Під час проведення досліджень готового продукту було 

зафіксовано фізико-хімічні зміни показників у рецептурі дослідного 

зразка, збільшився термін його зберігання, що забезпечується 

додаванням до рецептури природних антиоксидантів та свідчить про 

корисність та набуття продуктом оздоровчих властивостей. 

Розрахунки основних техніко-економічних показників наведено у 

таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8 

Розрахунок основних техніко-економічних показників проекту  

на 1 туб продукції (225кг) 

№ 

п/п 
Показник 

Одиниця 

виміру 

Результати 

До 

впровадження 

Після 

впровадження 

Різниця 

«+» «-» 

1 Обсяг виробництва кг/зміну 225 225 0 

2 Ціна за туб продукції грн/туб 39216,00 40850,00 +1634 

3 Собівартість продукції грн/туб 21614,28 21121,80 -492,49 

4 Прибуток від реалізації 

продукції 

грн/туб 17601,52 19728,00 +2126,49 

5 Витрати на 1 грн 

продукції 

грн 0,55 0,52 -0,03 

6 Рентабельність 

продукції 

% 81,4 93,4 +12,0 



143 

При розрахунку економічної ефективності технології виробництва на 

базі активованого водного середовищафаршевих консервів із вмістомбілків 

плазми крові та нерозчинних харчових волокон було встановлено, що повна 

собівартість 1 туб готового продукту зменшується на 492,49 грн за рахунок 

заміни основної сировини. Прибуток у розрахунку на тисячу умовних банок 

продукту зростає в свою чергу на 2126,49 грн за рахунок зменшення 

собівартості збагаченого білковим складом продукту високої біологічної і 

харчової цінності. 
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ВИСНОВКИ 

1. На підставі аналітичного огляду спеціалізованих літературних 

джерел сформульовано та доведено доцільність розроблення біотехнології 

м´ясних фаршевих консервів із застосуванням комплексних властивостей 

бактеріальних препаратів для забезпечення безпечності м’ясної сировини при 

посолі. 

2. У результаті проведених експериментальних досліджень 

встановлена раціональна частка пшеничної клітковини та білка плазми крові 

у рецептурі м´ясних фаршевих консервів, що дало можливість покращити 

показники харчової та біологічної цінності готового продукту. 

3. Оптимізовано кількість (1,5 г/100 кг ) бактеріального препарату 

МІТ РАЙПЕНІНГ GY2 із вмістом бактерій штаму Pediococcus acidilactici, 

наявність якого у системі сприяє усуненню небезпеки збереження 

життєздатності та розвитку патогенних бактерій, зокрема Listeria 

monocytogenes». 

4. Визначена динаміка накопичення у м`ясній сировині 

молочнокислих бактерій та активність доданих мікроорганізмів (показники 

окислювально-відновного потенціалу та рН). Показано, що додавання у 

фаршеві системи рекомендованих добавок харчових волокон, бактеріального 

препарату МІТ РАЙПЕНІНГ GY2 та білкового препарату плазми крові 

сприяє покращенню властивостей сировини до зв`язування вологи, 

зменшенню показника активності води та збільшенню пластичності фаршу. 

5. На основі експериментальних даних обґрунтовано раціональні 

технічні параметри процесу перемішування дрібнокускового м’яса при 

посолі; проведено дослідження хімічного складу, функціонально-

технологічних, фізико-хімічних, органолептичних властивостей, харчової та 

біологічної цінності фаршевих консервів. 

6. Експериментально встановлено, що введення добавок харчових 

волокон, білкового концентрату дозволило покращити показники якості та 

мікробіологічної безпечності м`ясної сировини за рахунок збільшення 
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вологоутримуючої здатності (60,6 % проти 58,6 % у взятому за контроль 

продукті стандартизованого складу); зростанню сумарного вмісту 

амінокислот у продукті – на 17,8 %; збільшення енергетичної цінності 

продукту до 1220 кДж/кг. 

7. В результаті математичного моделювання показана можливість 

інтенсифікації процесів дифузії та рівномірного розподілення інгредієнтів в 

об`ємі способом накладення на суміш низькочастотних коливань. Розроблено 

математичний апарат процесу коливального руху робочої ємності, визначені 

залежності основних режимних параметрів досліджуваної машини та 

визначені параметри її експлуатації, що дало можливість зменшити 

енергетичні витрати на 50 Вт та динамічні навантаження на ємність для 

приготування фаршу. 

8. Впровадження запропонованої біотехнології м´ясних фаршевих 

консервів сприяє зменшенню собівартості продукту у розрахунку на тисячу 

умовних банок та зростаню прибутку на 2126,49 грн. 
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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ці технічні умови поширюються на консерви м’ясні «Фарш 

оздоровчий» (далі за текстом – консерви), які виготовляють подрібненням із 

яловичини, свинини з додаванням сала, пшенічної клітковини, білка плазми 

крові, екстракта селери, ліофілізовані стартові культури, електроактивованої 

води (католіт), солі, сумішей спецій та прянощів з наступним формуванням в 

банки, герметичним закупорюванням та стерилізуванням, що призначені для 

реалізації через торгівельну мережу та підприємства громадського 

харчування населенню для безпосереднього вживання і приготування різних 

страв і закусок. 

Вимоги щодо якості та безпечності викладено у пунктах 5.1.3-5.1.7 та у 

розділах 6, 7. 

Вимоги цих технічних умов є обов'язковими. 

Ці технічні умови не можуть бути повністю чи частково відтворені, 

тиражовані та розповсюджені без дозволу організації-власника – 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу 

на п’ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не 

виникає потреби перевірити їх раніше у разі прийняття нормативно-правових 

актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших 

нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що 

встановлені в технічних умовах. 

Приклад позначення при замовленні: консерви м’ясні «Фарш 

оздоровчий» згідно з ТУ У 10.13-00493706-062:2019. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Ці технічні умови містять посилання на такі нормативні документи: 

ДК 016-2010 Державний класифікатор продукції та послуг 

ДСТУ 3147-95Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. 

Маркування об`єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових 

позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги 

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. 

Загальні правила 

ДСТУ 4606:2006 Консерви м’ясні фаршеві. Загальні технічні умови 

ДСТУ 4623: 2006 Цукор білий. Технічні умови 

ДСТУ 3583:2015 Сіль кухонна. Загальні технічні умови 

ДСТУ 3233–95 Часник свiжий. Технiчнi умови 

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості 

Плазма крові в порошку Vepro 75 PSC - згідно з чинними 

нормативними документами або закордонного виробництва за наявності 

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального 

органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я. 

Пшенична клітковина Алмафайбер 20 %- згідно з чинними 

нормативними документами або закордонного виробництва за наявності 
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висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального 

органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я. 

Ліофілізовані стартові культури MeatRipening GY2для середнього 

дозрівання: 70% Staphylococcus xylosus, 20% Lactobacillus sakei 

(лактозонегативна), 10% Staphylococcus carnosus- згідно з чинними 

нормативними документами або закордонного виробництва за наявності 

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального 

органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я. 

ДСТУ 4424:2005 М’ясна промисловість. Виробництво м’ясних 

продуктів. Терміни та визначенняпонять 

ДСТУ 6030:2008М'ясо. Яловичина та телятина в тушах, півтушах і 

четвертинах. Технічні умови. 

ДСТУ 7158: 2010 М'ясо. Свинина в тушах і півтушах. Технічні умови 

ДСТУ ISO 1841-1:2004 М’ясо та м’ясопродукти. Визначання вмісту 

хлоридів. Частина 1. Метод Волхарда 

ДСТУ ISO 1841-2:2004 М’ясо та м’ясопродукти. Визначання вмісту 

хлоридів. Частина 2. Потенціометричний метод 

ДСТУ ISO 936:2008 М’ясо та м’ясні продукти. Метод визначення 

масової частки загальної золи 

ДСТУ ISO 1443:2005 М’ясо та м’ясні продукти. Метод визначення 

загального вмісту жиру 

ДСТУ ISO 2917-2001 М’ясо та м’ясні продукти. Визначення рН 

(Контрольний метод) 

ДСТУ ISO 1442:2005 М’ясо та м’ясні продукти. Метод визначення 

вмісту вологи (контрольний метод) 

ДСТУ ENV 12014-3:2003 Продукти харчові. Визначення вмісту нітрату 

і(чи) нітриту. Частина 3. Спектрометричне визначення вмісту нітрату та 

нітриту в м’ясних продуктах після ферментативного відновлення нітрату до 

нітриту 

ДСТУ ENV 12014-4:2003 Продукти  харчові. Визначання  вмісту 

нітрату і/або  нітриту.  Частина4.Метод іонообмінної хроматографії (ІХ) для 

визначання вмісту нітрату та нітриту в м’ясних продуктах 

ГОСТ 26669–85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для 

микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування 

проб для мікробіологічних аналізів) 

ДСТУ 7162:2010 Консерви. Визначення вмісту плісеней за методом 

Говарда 

ДСТУ ІSO 3166-1–2000 Коди назв країн світу 

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

(ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования 

к воздуху рабочей зоны(ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до 

повітря робочої зони) 
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ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устаткування 

виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки до робочих місць) 

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности(ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо 

безпеки) 

ДСанПіН 8.8.1,2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості 

та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових 

продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, 

фунті 

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку, затверджені МОЗ України 01.12.99№37 

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації 

ДСН 3.3.6.042–99 Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень, затверджені МОЗ України 01.12.99№42 

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря 

населених місць (від забруднень хімічними та біологічними речовинами) 

МБТиСН 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные 

нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-

біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини та 

харчових продуктів) 

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных 

вод от загрязнения (Санітарні правила та норми з охорони поверхневих вод 

від забруднення).  

ДСТУ 7525:2014 Національний стандарт України. Вода питна. Вимоги 

таметоди контролювання якості.– [Чинний від 2015–02–01].– 

K.:Мінекономрозвитку України, 2014. – 30 с. 

ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006. Банки скляні для консервів. Основні 

параметри та розміри (ГОСТ 5717.2-2003, IDT) 

ДСТУ 7771:2015 Банки металеві для консервів. Технічні умови 

ДСТУ ISO 780–2001 Паковання. Графічне марковання щодо 

поводження з товарами 

ДСТУ 8448:2015 Продукти харчові консервовані. Відбирання проб і 

готування їх до випробування 

ДСТУ 8449:2015 Продукти харчові консервовані. Методи визначення 

органолептичних показників, маси нетто чи об`єму та масової частки 

складових частин 

ГОСТ 8756.4–70 Продукты пищевые консервированные. Метод 

определения содержания минеральных примесей (песка) (Продукти харчові 

консервовані. Метод визначання вмісту мінеральних домішок (піску)) 

ГОСТ 8756.18–70 Продукты пищевые консервированные. Метод 

определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней 
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поверхности металлической тары (Продукти харчові консервовані. Метод 

визначання зовнішнього вигляду, герметичності тари та стану внутрішньої 

поверхні металевої тари) 

ДСТУ ISO 2294:2005 М’ясо та м’ясні продукти. Метод визначення 

загального вмісту фосфору (контрольний метод) 

ДСТУ 8446:2015 Продукти харчові. Методи визначення кількості 

мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів 

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб 

для микробиологических анализов. 

ДСТУ 6042:2008 Продукти харчові. Методи виявлення ботулінічних 

токсинів і Clostridium botulinum 

СТУ ГОСТ 30726-2002 Продукти харчові. Методи виявлення та 

визначення кількості бактерій виду Escherichia coli 

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus 

cereus (Продукти харчові. Метод визначання Bacillus cereus) 

ДСТУ 7444:2013 Продукти харчові. Методи виявлення бактерій родів 

Proteus, Morganella, Providencia 

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищевые. Метод определения Clostridium 

perfringens(Продукти харчові. Метод визначання Clostridium perfringens) 

ГОСТ 10444.2–94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества Staphylococcusaureus(Продукти харчові. Методи виявляння та 

визначання кількості Staphylococcusaureus) 

ГОСТ 10444.9–88 Продукты пищевые. Метод определения 

Clostridiumperfringens(Продукти харчові. Метод визначання Clostridium 

perfringens) 

ДСТУ 7999:2015 Продукти харчові. Методи визначання 

молочнокислих бактерій 

ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і 

плісеневих грибів 

ДСТУ 8446:2015 Продукти харчові. Методи визначення кількості 

мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів 

ДСТУ ISO 5554:2005 Продукти м’ясні. Метод визначення вмісту 

крохмалю (контрольний метод) 

ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, 

індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному 

аналізі. 

ДСТУ ISO М'ясо та м'ясопродукти. Виявлення фосфатів (ISO 

5553:1980, ЮТ).5553:2004  

ДСТУ ISO 5553:2005 М'ясо та м'ясні продукти. Виявлення полі 

фосфатів 



173 

ГОСТ 29329–92 Весы для статического взвешивания. Общие 

технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні 

вимоги) 

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия 

(Ящики дощаті для консервів. Технічні умови) 

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, 

пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з 

гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні 

умови) 

ГОСТ 13534–89 Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, 

маркировка и транспортирование (Консерви м’ясні та м’ясорослинні. 

Пакування, маркування та транспортування) 

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження 

з товарами (ISO 780:1997, IDT) 

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення 

ГОСТ 18251–87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические 

условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови) 

ГОСТ 25951–83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические 

условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови) 

ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 

9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)  

ГОСТ 24597–81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и 

размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри) 

ГОСТ 26663–85 Пакеты транспортные. Формирование с применением 

средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. 

Формування з використовуванням засобів пакетування. Загальні технічні 

вимоги) 

ГОСТ 13534-89 Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, 

маркировка и транспортирование (Консерви м’ясні та м’ясорослинні. 

Пакування, маркування та транспортування) 

ГОСТ 25011–81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка. 

(М’ясо та м’ясні продукти. Методи визначання білка) 

ГОСТ 25292–82 Жиры животные топленые пищевые. Технические 

условия. (Жири твариннітоплені харчові. Технічні умови) 

 ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. 

Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів 

ГОСТ 26930–86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 

мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку) 

ГОСТ 26932–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 

свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю) 

ГОСТ 26933–86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 

кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію) 
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ГОСТ 26935–86 Продукты пищевые консервированные. Методы 

определения олова (Продуктихарчові консервовані. Методи визначання 

олова) 

ГОСТ 29050–91 Пряности. Перец черный и белый. Технические 

условия (Прянощі. Перецьчорний та білий. Технічні умови) 

ГОСТ ISO 973-2016 Пряности. Перец душистый [Pimenta dioica (L.) 

Merr.] в зернах или молотый. Технические условия 

Суміші, екстракти прянощів та їх композиції - згідно з чинними 

нормативними документами або закордонного виробництва за наявності 

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального 

органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я. 

ГОСТ 30178–96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. 

Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів) 

ГОСТ 30425–97 Консервы. Метод определения промышленной 

стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності). 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯПОНЯТЬ 

Терміни та визначення позначених ними понять, вжиті у цьому 

стандарті,установлені в ДСТУ 4424. 

4 КЛАСИФІКАЦІЯ 

Консерви м’ясні виробляють в асортименті:  

- консерви м’ясні «Фарш оздоровчий». 

Примітка 1. Код на консерви згідно з ДКПП ДК 016:2010, наведено у 

додаткуА. 

Примітка2. Інформаційні дані про харчову (поживну) та енергетичну 

цінність (калорійність) 100 г продукту наведені у Додатку Б 

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІВИМОГИ 

 5.1 Основні показники іхарактеристики 

5.1.1 Консерви повинні відповідати вимогам цих технічних умов та їх 

виробляють за технологічною інструкцією та рецептурами з дотримуванням 

«Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-

санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів», «Санитарных правил для 

предприятий мясной промышленности» та «Инструкции по мойке и 

профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и 

птицеперерабатывающей промышленности», затверджених у 

встановленомупорядку. 

5.1.2 Консерви м’ясні повинні бути герметично закупорені та 

простерилізовані. 

5.1.3За органолептичними та фізико-хімічними показниками консерви 

(в охолодженому стані 0-10˚С) повинні відповідати вимогам, наведеним у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 – Органолептичні та фізнко-хімічні показники консервів 
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Назва показника Характеристика і норма 

Зовнішній вигляд та 

консистенція 

Продукт одним шматком, під час виймання з 

банки зберігає їїформу, можлива наявність желе 

жовтого кольору та виплавленого жиру від 

сірувато-білого до біло-рожевого кольору.  

Консистенція має щільну, пружну, яка не 

кришиться, під час нарізання скибочки 

(товщиною від 0,3 см до 0,5 см) і які не 

розпадаються 

Колір 

Фарш маєна розрізі від рожевого до темно-

червоного кольору без сірих плям та порожнин з 

наявністю або без наявності жирової та 

сполучноїтканини, зі шматочками або без них 

сала білого кольору з рожевим відтінком або 

напівжирної свинини 

Смак та запах 

Властиві яловичині з прянощами. Без 

стороннього, у тому числі запаху та присмаку. 

Виражений смак спецій. У розігрітому стані 

відчувається аромат готового продукту 

Масова частка вологи, % 

не більше ніж 
70 

Масова частка жиру,%, не 

більше ніж 
35 

Масова частка крохмалю, 

%, не більше ніж 

5 

 

Масова частка кухонної 

солі, % 
від 1,4 до 2,3 

Масова частка нітриту 

натрію, %, не більше ніж 
0,005 

Сторонні домішки Не дозволено 

Примітка. Масова частка внесеного фосфору в перерахунку на Р2О5 (за умови 

використання харчових фосфатів) неповинна перевищувати 0,4 % до готового продукту і 

її розраховують без врахування природного вмісту фосфорув перерахунку на Р2О5 в 

м’ясній сировині, масова частка якого становить не більше ніж 0,6 %. 

5.1.4 За мікробіологічними показниками консерви повинні відповідати 

вимогам промислової стерильності. 

5.1.5 Вміст афлатоксину В1, нітрозамінів, гормональних препаратів і 

пестицидів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, 

встановлених МБВ №5061 та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000. 

5.1.6Вміст радіонуклідів в консервах не повинен перевищувати 

допустимих рівнів, які встановлено ГН 6.6.1.1-130: 137Cs – 200 Бк/кг, 90Sr – 

20Бк/кг. 
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5.1.7Вміст токсичних елементів в консервах не повинен перевищувати 

допустимих рівнів, наведених у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів у 
консервах 

Назва токсичного 

елементу 

Гранично допустимий рівень, мг/кг, не більший ніж 

у скляній, 

алюмінієвій або 

суцільнотягнутій 

бляшаній банці 

у збірній 

бляшаній 

банці 

Метод контролювання 

Свинець 0,50 1,00 Згідно з ГОСТ 26932  
Кадмій 0,05 0,10 Згідно з ГОСТ 26933 
Миш’як 0,10 0,10 Згідно з ТОСТ 26930 
Ртуть 0,03 0,03 Згідно зГОСТ 26927 
Мідь 5,00 5,00 Згідно зГОСТ26931 
Цинк 70,00 70,00 Згідно з ТОСТ 26934 
Олово - 200,0 Згідно з ГОСТ 26935 

5.2 Вимоги до сировини та матеріалів 

5.2.1Для виробництва консервів використовують такі сировину та 

матеріали: 

- яловичину згідно з ДСТУ 6030:2008, першої, другої категорії, 

отриману після її ділення, обвалювання та жилування, або з чинними 

нормативнимидокументами; 

-яловичину знежиловану ( або блоки) - м’язова тканина з вмістом 

сполучної та жирової тканини не більше ніж 20%; 

-яловичину в півтушах та четвертинах, свинину в півтушах заморожені 

зарубіжного виробництва, за наявності висновку державної санітарно-

епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері 

охорони здоров’я і/або сертифікату відповідності та дозволу Департаменту 

ветмедицини; 

- свинину - згідно з ДСТУ 7158:2010, першої (туші свиней молодняку 

(свинок і кабанчиків)), другої (зокрема туші свиней молодняку (свинок і 

кабанчиків) туші підсвинків), третьої (туші свиней молодняку (свинок і 

кабанчиків), четвертої ( туші кабанів та свиноматок), п’ятої (туші поросят-

молочників), шостої (туші кнурів) категорійабо з чинними нормативними 

документами, отриману після її ділення, обвалювання тажилування: 

- свинину знежиловану односортну (або блоки) з вмістом жирової та 

сполучної тканинивід30 % до 50 %; 

-жир-сирець яловичий, отриманий після розподілу яловичини; 

- блоки із знежилованого м’яса заморожені - згідно з чинними 

нормативними документами або закордонного виробництва за наявності 

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального 

органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я; 

- сало ковбасне хребтове та бокове - згідно з чинними 

нормативнимидокументами; 
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- плазму крові в порошку Vepro 75 PSC - згідно з чинними 

нормативними документами або закордонного виробництва за наявності 

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального 

органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я; 

- пшеничну клітковину Алмафайбер 20 %- згідно з чинними 

нормативними документами або закордонного виробництва за наявності 

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального 

органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я; 

- ліофілізовані стартові культури MeatRipening GY2для середнього 

дозрівання: 70% Staphylococcus xylosus, 20% Lactobacillus sakei 

(лактозонегативна), 10% Staphylococcus carnosus- згідно з чинними 

нормативними документами або закордонного виробництва за наявності 

висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального 

органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я; 

- селеру молоду свіжу. Технічні умови згідно з ДСТУ 8596:2015; 

Дозволено використання інших сумішей спецій та прянощів, харчових 

композицій, білків рослинного та тваринного походження, аналогічних за 

своїм складом та призначеністю вищезазначеним, за наявності висновку 

державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу 

виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. 

- сіль кухонну харчову згідно з ДСТУ 3583-2015; 

- часник свіжий згідно з ДСТУ 3233-95; сушений згідно з чинними 

нормативними документами; 

- перець чорний або білий згідно з ГОСТ 29050-91; 

- перець духмяний згідноГОСТ ISO 973-2016; 

- воду питну згідно з ДСТУ 7525:2014; 

- банки скляні згідно ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006; 

- банки металеві згідно з ДСТУ 7771:2015; 

- ящики з гофрованого картону для консервівзгідно з ГОСТ 13516-86; 

- ящики дощаті для консервів згідно з ГОСТ 13358-84; 

- тару та пакувальні матеріали згідно з чинними нормативними 

документами, або зарубіжного виробництва за наявності висновку державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої 

влади у сфері охорони здоров'я. 

5.2.2Для виробництва консервів не дозволено використовувати: 

- м’яса та субпродуктів, заморожених більше одного разу; 

- м’яса та субпродуктів, які мають сторонній запах та змінений колір 

поверхні; 

- свинини з салом пожовтілим або яке жовтіє під час проби варінням. 

Уся використовувана сировина повинна супроводжуватися 

документацією, що засвідчує її безпечність та якість. 

5.2.3Сировина тваринного походження повинна бути допущена 

державною ветеринарною службою для виробляння консервів. 

5.2.4Контролювання якості та безпеки сировини та матеріалів у кожній 

партії, що надходить на підприємство, здійснюють під час» вхідного 
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контролювання у порядку, встановленому підприємством- виробником згідно 

з ГОСТ 24297. 

5.2.5 У сировині, яку використовують для виробляння консервів, вміст 

токсичних елементів, афлатоксину В1, антибіотиків, гормональних 

препаратів, нітрозамінів та пестицидів не повинен перевищувати рівнів, 

встановлених МБВ (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості 

продовольчоїсировинитахарчовихпродуктів) № 5061 і ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-

000. 

5.2.6 Вміст радіонуклідів у сировині не повинен перевищувати рівнів, 

встановлених ГН 6.6.1.1-130 

5.2.7Кожну партію сировини та матеріалів, що надходять на 

підприємство для виробництва продукту повинна супроводжуватися 

документами, підтверджують її відповідність нормативнимдокументам. 

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ  

6.1 Під час виробництва консервів необхідно дотримуватися вимог 

безпеки, встановленими«Санітарні правила для підприємств м’ясної 

промисловості), затверджені Міністерством м’ясної та молочної 

промисловості СРСР 05.08.85№3238 та інструкції 123-5/990-11–85 « 

Інструкція з миття та профілактичного дезінфікування на підприємствах 

м’ясної та птахопереробної промисловості), затверджена Міністерством 

м’ясної та молочної промисловості СРСР 15.01.85№123-5/990-11. 

6.2Технологічне устаткування повинне відповідати вимогам ГОСТ 

12.2.003 і правилам техніки безпеки і виробничої санітарії для підприємств 

м'ясної промисловості. 

6.3Повітря робочої зони виробництва продукту повинне відповідати 

вимогам ГОСТ 12.1.005. 

6.4Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам 

ДСН 3.3.6.042. 

6.5Пожежну безпеку здійснюють згідно з ГОСТ12.1.004 

6.6 Контролювання виробничого шуму, атмосферного повітря, 

освітлення проводять згідно з ДСН 3.3.6.037-99 і ДСН 3.3.6.042-99. 

6.7Працівники проходять періодичні медогляди згідно з наказом МОЗ 

України № 246 від 21.05.2007. 

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

7.1 Контроль за станом довкілля, що включає охорону атмосферного 

повітря, контроль за скиданням стічних вод і охорону ґрунту повинен 

здійснюватися згідно вимог ГОСТ 17.2.3.02, ДСП 201, СанПиН 4630, 

СанПиН 42-128-4690. 

7.2 Утилізація консервів повинна здійснювати у відповідності до вимог 

ДСанПіН 2.2.7.029. 

8 МАРКУВАННЯ 
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8.1 Маркують спожиткову тару згідно з чинними нормативно-

правовими актами та нормативними документами, а також ГОСТ 13534та 

ГОСТ14192. 

8.2 Методом літографії або на етикетці, виконаній типографським або 

іншими способами, кожної одиниці спожиткової тари повинно бути 

зазначено: 

- назву та повну адресу підприємства-виробника, знак для товарів та 

послуг (за наявності), телефон, адресу потужностей виробництва; 

- назва консервів, власну назву та сорт (за наявності); 

- склад консервів відповідно до рецептури у порядку переваги 

складників, зокрема харчових добавок, які використовувались під час їх 

виробництва; 

- масу нетто, г; 

- кінцеву дату споживання "Вжити до..." або дату виробництва та 

строк придатності; 

- умови зберігання; 

- номер партії виробництва*; 

- умови використання: "Вживати охолодженими"; 

- інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність 100 г 

продукту 

(розраховує виробник відповідно до певної рецептури та зазначає у 

технологічній інструкції); 

- штрих-коду EAN згідно з ДСТУ 3147 (за наявності). 

8.3 Маркують транспортну тару згідно з ГОСТ 13534 та ГОСТ 14192. 

8.4 На кришці металевої банки, окрім познак, передбачених ГОСТ 

13534, після номера заводу-виробника додатково зазначають двосимвольний 

літерний код України (країни-виробника) -«UА» згідно з ДСТУ ISO 3166-1 

8.5 Маркування відносно наявності ГМО у готовому продукті 

проводять згідно з вимогами чинного законодавства України. У разі 

використовування кришки з ключем дозволено наносити це маркування на 

дно банки. 

8.6Маркування виконується державною мовою України, а також мовою 

замовника-споживача. 

8.7На ящики з консервами потрібно наносити маніпуляційні знаки: 

«Боїться нагрівання», на тарі з консервами в алюмінієвих банках додатково - 

«Не кидати». 

9 ПАКУВАННЯ 

9.1 Пакують консерви в спожиткову тару згідно з ГОСТ 13534. 

9.2Сировину фасують у металеві банки згідно з ГОСТ 5981 № 1, 3, 4, 8, 

9, 43, 12 у скляні банки згідно з ГОСТ 5717, типів 1-82-350, 1-82-500, 1-82-

650, 1-82-1000, або в інші банки аналогічних якості та місткості вітчизняного 

або зарубіжного виробництва з кришками без ключа та з ключем, згідно з 

чинними нормативними документами або за наявності висновку державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи Центрального органу виконавчої 
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влади у сфері охорони здоров’я. 

9.3На дно та під кришку неполакованої металевої банки укладають 

кружок із пергаменту рослинного марки А — згідно з ГОСТ 1341 або 

підпергаменту — згідно з ГОСТ 1760. 

9.4Маса нетто консервів в банках повинна бути: №1 – 100 г; №3, №4 – 

250 г, №6 - 290г; №8- 325г; № 9- 340г; № 43 – 415 г; № 12 - 525г, типу 1-82-

500 - 500г. 

9.5Допустимі відхили маси нетто для окремих банок згідно з ГОСТ 

13534 повинні бути не більшими ніж: 

- для банок масою нетто 350 г включно — від мінус 4 % до 8,5 %; 

- для банок масою нетто більшою ніж 350 г до 1000 г — ± 3 %. 

9.6Пакують консерви у транспортну тару згідно з ГОСТ 13534. 

9.7 Консерви пакують в дощаті ящики, згідно з ГОСТ 13358, або ящики 

з гофрованого картону, згідно з ГОСТ 13516, або іншу тару згідно з чинними 

нормативними документами. 

9.8Маса брутто продукції, упакованої у дощаті ящики, не повинна 

перевищувати 30 кг, маса нетто у ящиках з гофрованого картону – не 

перевищувати 20 кг. 

9.10Дозволено формувати консерви у групове паковання з 

використовуванням термозсідальної плівки — згідно з ГОСТ 25951. 

Кількість банок, запакованих в термозсідальну плівку, а також товщина і 

ширина плівки повинні відповідати вимогам ГОСТ 13799. 

9.11 Додаткові вимоги до пакування можуть бути передбачені 

договором або контрактом. 

10ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

10.1Правила транспортування 

10.1.1Консерви перевозять усіма видами транспорту згідно з 

вимогами ГОСТ13534. 

10.2 Правила зберігання 

10.2.1Консерви зберігають відповідно до правил, затверджених у 

встановленому порядку, за температури від 0°С до 20°С та відносної 

вологості повітря не вище 75%не більше 2 років від дати виготовлення. 

11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 

11.1 Проби відбирають і готують до випробування згідно з ГОСТ 

8756.0 та ГОСТ26671. 

11.2Зовнішній вигляд, герметичність тари та стан внутрішньої поверхні 

металічної тари перевіряють згідно з ГОСТ 8756.18. 

11.3 Органолептичні показники визначають згідно з ГОСТ 8756.1. 

11.4 Фізико-хімічні показники визначають: масову частку вологи — 

згідно з ГОСТ 9793; масову частку жиру згідно з ДСТУ 4941; масову частку кухонної 

солі згідно з ДСТУ 4939 або ДСТУ ISO1841-1, ДСТУ ISO1841-2; масову частку 

нітриту натрію — згідно з ГОСТ 8558.1 або ДСТУ ENV 12014-3, або ДСТУ 

ENV 12014-4; масову часткуфосфору-згіднозГОСТ9794; наявність сторонніх 
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домішок згідно з ГОСТ 8756.4. 

11.5Готують проби для визначення токсичних елементів згідно з ГОСТ 

26929. Визначають вміст токсичних елементів: свинцю - згідно з ГОСТ 

26932, кадмію - згідно з ГОСТ 26933, миш’яку - згідно, з ГОСТ 26930, ртуті - 

згідно з ГОСТ 26927, міді - згідно з ГОСТ 26931, цинку - згідно з ГОСТ 

26934, олова - згідно з ГОСТ 26935 або згідно з ГОСТ 30178. 

11.6Проби для мікробіологічних досліджень відбирають згідно з ГОСТ 

26668, проби готують згідно з ГОСТ 26669, готують до аналізування згідно з 

ДСТУ 5093. 

11.7Аналізування на промислову стерильність проводять згідно з ГОСТ 

30425. 

11.8 Збудників мікробіального псування визначають згідно з ГОСТ 

10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670 та інструкцією 

№14.4.4.077. 

11.9 Патогенні мікроорганізми визначають згідно з ДСТУ 6042, ГОСТ 

10444.2, ДСТУ 6888-1, ДСТУ 6888-2; ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9, ГОСТ 

26670 та інструкції №14.4.4.077. 

11.10 Вміст афлатоксина В1 визначають відповідно до рекомендацій 

№2273. 

11.11Визначають залишкові кількості нітрозамінів відповідно до вимог 

МВК 4.4.1.011. 

11.12 Вміст гормональних препаратів визначають відповідно до вимог 

інструкції№3202. 

11.13 Вміст пестицидів визначають відповідно до вимог ДСанПіН 

8.8.1.2.3.4-000. 

11.14 Вміст радіонуклідів визначають згідно з методикамиМВ 5778 і 

МВ5779. 

11.15Якість пакування та маркування визначають згідно з ГОСТ 13534. 

11.16 Масу нетто визначають згідно з ГОСТ 8756.1. 

11.17Дозволено використовування стандартних методик, методів та 

приладів, які за своїми технічними та метрологічними характеристиками 

задовольняють вимоги цих технічних умов та мають відповідне метрологічне 

забезпечення згідно з чинним законодавством України. 

12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

12.1Консерви приймають партіями. Правила приймання, визначення 

партії, та об'єм вибірки та проб згідно з ГОСТ 8756.0. 

12.2Кожну партію консервів супроводжують документами, які 

засвідчують якість та безпеку. 

12.3Для перевірки якості консервів на відповідність вимогам цих 

технічних умов підприємство - виробник проводить приймальне та 

періодичне контролювання. 

12.4Кожна партія консервів підлягає приймальному контролюванню за 

органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками, щодо 

якості пакування, маркування, маси нетто. 
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12.5 Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних 

елементів, афлотоксину В1, пестицидів, N-нітрозамінів, гормональних 

препаратів та радіонуклідів у консервах здійснюють згідно з МР 4.4.4.-108. 

12.6 Мікробіологічні показники визначають згідно з вимогами 

інструкції І 4.4.4.077. 

12.7 У разі отримування незадовільних результатів досліджень хоча б 

по одному з показників, проводять повторні дослідження подвоєної кількості 

проб, які відбирають з тієї самої партії.Результати повторних досліджень є 

остаточними та поширюються на всю партію. У разі невідповідності якості 

консервів, під час повторного дослідження, вимогам цієї технічної умови всю 

партію консервів бракують. 

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

13.1Підприємство-виробник гарантує відповідність якості та безпеки 

консервів вимогам цих технічних умов за умови дотримування правил 

транспортування та зберігання, зазначених у розділі 10. 

13.2Строк придатності консервів до споживання повинен відповідати 

вимогам 10.2 цього цієї технічної умови. 
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ДодатокА 

(довідковий) 

КОД ПРОДУКЦІЇ 

Таблиця А.1 - Код ДКПП консервів м’ясних 

Назва продукції Код ДКПП 

Консерви м’ясні «Фарш оздоровчий» 10.1 

Додаток Б 

(обов’язковий) 

Інформаційні дані про харчову (поживну)та енергетичну цінність 

(калорійність) 100 гм'ясних консервів 

Назва показника Консерви м’ясні «Фарш оздоровчий» 

Білки, не менше, г 12,5 

Жири, не більше, г 13,0 

Енергетична цінність, ккал 167,0 

Примітка 1. При необхідності наведення калорійності у системі СІ у кДж використовують 

коефіцієнт перерахунку (1 ккал= 4,184 кДж). 

Примітка 2. В таблиці зазначені середні інформаційні дані харчової та енергетичної цінності 

в 100 г виробу, які можуть бути перераховані виробником в залежності від складу виробу за 

умови відповідності готових виробів показникам безпеки та якості, викладених в технічних 

умовах. 

 


