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The practical significance. Drafted TU "Drinks based on plant extracts" and 
technological instruction TI "Technological Instruction for the production of soft 
drinks based on plant extracts". 
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PROPERTIES FOR PUBLIC CATERING 

 
Мета. Створення широкого спектру продукції з гарантованими 

пробіотичними властивостями для закладів масового харчування.  
Методика. Для виявлення присутності і підрахунку кількості 

молочнокислих бактерій проводили посіви на селективне середовище МРС, для 
біфідобактерій – на середовище Блаурокка.  

Результати. Отримані  результати підтверджують, що пробіотична 
здатність досліджуваної харчової продукції на 2-3 порядки вища від мінімально 
допустимої (107 КУО/см3 (г)). 

Наукова новизна. Поєднання кисломолочних продуктів, виготовлених з 
використанням сухих заквасок “Сімбілакт VIVO”, “Сімбілакт VIVO з 
лактулозою”, “Йогурт VIVO”, “Йогурт VIVO з лактулозою”, з овочевою та 
м’ясною сировиною дає змогу збільшити пробіотичну здатність харчової 
продукцiї  в умовах закладів ресторанного господарства. 

Практична значущість. Отримані результати можуть слугувати 
підґрунтям для розширення меню закладів масового харчування за рахунок 
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нових видів функціональної харчової продукції з пробіотичними 
властивостями. 

Ключові слова: кисломолочні продукти, пробіотики, пробіотична 
здатність, сухі бактеріальні закваски, функціональне харчування 

 
Сьогодні в Україні, як і в усьому світі, зростає роль функціональних 

харчових продуктів, що є адаптогенами та лікувально-профілактичними 
засобами. Останні десятиріччя відзначено сталою тенденцією до погіршення 
здоров’я населення. Протягом всього життя на організм діє цілий комплекс 
шкідливих факторів, негативно впливають на нормальне функціонування  
основних систем його життєдіяльності. Багато хвороб є наслідком конфлікту 
між організмом людини та світом мікробів як екзогенного, так і ендогенного 
походження.  

Сучасні методи відновлення мікрофлори людини ґрунтуються на 
використанні широкого спектру біологічних препаратів і спеціальних харчових 
продуктів. Найчастіше використовують спеціально підібрані пробіотичні 
мікроорганізми (переважно представники нормальної мікробіоти травного 
тракту) як пробіотичні лікарські препарати, біологічно активні добавки і 
функціональні продукти харчування [1]. Споживчі властивості функціональних 
продуктів включають три складові: харчову цінність, смакові якості, 
фізіологічний вплив. Традиційні продукти характеризуються тільки першими 
двома складовими. Функціональні продукти призначені для широкого кола 
споживачів і мають вигляд звичайної їжі. Вони повинні споживатися регулярно в 
раціоні харчування людини. Сучасний ринок функціонального харчування на 
65% представлений молочними продуктами [2]. 

Найбільш поширеним функціональним продуктом на молочній основі, 
безумовно, це пробіотичні кисломолочні продукти. Основна ціль їх споживання 
– профілактика дисбактеріозів і відновлення нормальної мікрофлори 
кишечника [3]. 

Молочні продукти, збагачені пробіотиками, широко представлені на 
вітчизняному ринку, що має величезні можливості для інновацій, проте 
інноваційну діяльність здійснює незначна частка підприємств 
молокопереробної промисловості України, що пов’язано з дефіцитом 
фінансування. Окрім того, якість кисломолочних продуктів, що мають у назві 
префікс “біо”, часто не відповідає вимогам відповідної нормативної 
документації.  

Таким чином, дослідження доцільності виробництва в Україні продукції з 
пробіотичними властивостями стабільної якості в умовах сучасного 
ресторанного господарства є актуальними та перспективними. 

Державне дослідне підприємство Інституту продовольчих ресурсів НААН 
України –  єдиний вітчизняний виробник бактеріальних заквасок, що пропонує 
широкий асортимент заквасочних бактеріальних препаратів для приготування 
кисломолочних продуктів в домашніх умовах, що володіють вираженою 
лікувально-профілактичною дією. 



141 
 

Для виготовлення кисломолочних продуктів на основі молока з 
пробіотичним ефектом використовують переважно штами роду Lactobacillus, 
Bifidobacterium, Enterococcus з доведеними бажаними клінічними ефектами. Ці 
пробіотичні штами окремо або в комплексі вводять у йогурти, молочні закваски 
для різноманітних форм молочних продуктів, різні напої, заморожені десерти, 
морозиво, сири та ін.  

Незважаючи на досить широкий асортимент імпортних і вітчизняних 
пробіотиків, актуальним залишається їх збагачення, без застосування штучних 
добавок, інгредієнтів з індексом Е. Приділити увагу зменшенню вмісту цукру 
та жиру, збагаченню вітамінами, мінералами та іншими поживними 
речовинами. 

  Дослідження ДНУ Всеросійського науково-дослідного інституту 
харчових ароматизаторів, кислот і барвників (РФ, м. Санкт-Петербург) 
встановили, що при збагаченні кисломолочних продуктів лактатом магнію і 
заліза забезпечується безпека і збереження якісних і гігієнічних показників [4]. 
В Алтайському державному технічному університеті ім. І.І. Ползунова вивчена 
можливість застосування у виробництві кисломолочних напоїв обробленої 
круп’яної муки – гречаної та рисової [5]. 

Вивчено, що збагачення кисломолочних напоїв цитрусовими харчовими 
волокнами забезпечує стабільність властивостей і структури [6]. За 
літературними даними, розроблений та запатентований спосіб отримання 
фукозовмісної харчової композиції для синбіотичних продуктів, вивчена 
біфідогенна активність напою: чисельність колоній B. bifidum -1 порівняно з 
контролем збільшилась на три порядки і склала 7·1010, що підтверджує 
синбіотичні властивості розробленого продукту [7]. 

Дослідити фізико-хімічні та мікробіологічні властивості молочних продуктів, 
отриманих з використанням сухих бактеріальних заквасок розробки Державного 
дослідного підприємства Інституту продовольчих ресурсів НААН України. 
Провести дослідження пробіотичної здатності досліджуваних пробіотичних 
препаратів, дослідити доцільність поєднання кисломолочних продуктів з 
овочевою сировиною та дієтичною добавкою для створення продукції з 
пробіотичними властивостями для закладів масового харчування. 

Як основну сировину для виробництва ферментованих молочних 
продуктів з пробіотичними властивостями використовували: молоко питне 
ультрапастеризоване торгової марки “На здоров’я” ( ТУ У 15.5-23063575-004-
2003, ТМ “Люстдорф”), з масовою часткою жиру не вище 2,6%, з кислотністю 
не вище 19 °Т, густиною не нижче 1,03 г/см3. 

Предметом дослідження були пробіотичні препарати: сухі бактеріальні 
закваски, розробки Державного дослідного підприємства Інституту 
продовольчих ресурсів НААН України: 

• “Сімбілакт VIVO”. Склад: концентрат біфідо-, лакто-, пропіоновокислих і 
оцтовокислих бактерій (Acetobacter aceti, Bifidobacterium bifidum, 
Bifidobacterium adolescentics, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium animalis, 
Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis subsp. сremoris, Propionibacterium 
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freudenreichii). Молочнокислі бактерії – 7·109, КУО/см3 (г), біфідобактерій – 
6·109 КУО/см3 (г), маса – 1г; 

• “Сімбілакт VIVO з лактулозою”. Склад: до концентрату біфідо-, лакто-, 
пропіоновокислих і оцтовокислих бактерій додають  500 мг лактулози; 

• “Йогурт VIVO”. Склад: молочнокислі стрептококи, лактобактерії трьох 
видів, болгарська паличка, ацидофільна паличка (Streptococcus salivarius subsp. 
Thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus 
acidophilus, Lactococcus lactis subsp. Lactis, Lactococcus lactis subsp. 
Diacetylactis, Lactococcus lactis subsp. Cremoris). Лактобактерії – 6·109 КУО/см3 
(г); 

• “Йогурт VIVO з лактулозою”. Склад: до молочнокислих стрептококів, 
лактобактерій трьох видів, болгарської палички, ацидофільної палички додають 
500 мг лактулози. 

 Метод приготування ферментованого молочного продукту: 
1) 1 літр молока торгової марки “На здоров'я” підігріти до температури 

37-45С°.  
2) Закваску у флаконі залити молоком кімнатної температури до 2/3 

флакона, закрити гумовою кришечкою. Ретельно розмішати. 
3) Внести розведену закваску в молоко, ретельно перемішати і залишити 

для заквашування в термостаті. Сквашувати до густої консистенції. 
Температуру та тривалість сквашування наведено у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Температура і тривалість сквашування   

Продукт/закваска Тривалість заквашування, год Температура, С° 
Сімбілакт VIVO 6-8 35-37 

Йогурт VIVO 6-8 37-45 
 

На першому етапі експерименту досліджували процес (час) ферментації 
молока (в годинах) симбіотичними комплексами з використанням сухих 
заквасок. На другому етапі – процес зберігання отриманих пробіотичних 
згустків за температури (4±2)°С. Ферментацію заквашених зразків здійснювали 
при температурі 37±1 °С. На третьому – визначали показники активної та 
титрованої кислотності під час ферментації та зберіганні готових продуктів. 
Отримані результати відповідають нормам регламентованих ДСТУ 4343:2004. 
Визначення пробіотичної здатності готових продуктів і страв. Для виявлення 
підрахунку кількості життєздатних молочнокислих бактерій проводили посів на 
селективне середовище МРС. Для виявлення присутності і підрахунку кількості 
життєздатних біфідобактерій проводили посів на середовище Блаурокка [8]. 
Отримані результати представлені в таблиці 2. 
 
Таблиця 2 – Порівняльна характеристика пробіотичної здатності 

Зразок/закваска Нормативний мінімум* Фактичний показник 
Сімбілакт VIVO не < 7·109 2·1011 

Йогурт VIVO не < 6·109 3·1012 

* – зазначено виробником 
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Отримані результати підтверджують, що пробіотична здатність 
досліджуваних зразків на 2-3 порядків вища від мінімально допустимої.  

Як свідчать дані рис. 1 та рис. 2, сухі закваски з лактулозою мають вищі 
пробіотичні характеристики як для молочнокислих бактерій, так і для 
біфідобактерій. 

 
Рисунок 1 – Порівняльна характеристика  пробіотичної здатності, КУО/г ·1011 
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Молочнокислі бактерії
 

Рисунок 2 –  Порівняльна характеристика  пробіотичної здатності, КУО/г ·109 
 
 Лактулозу (синтетичний дисахарид) вносять в пробіотичні 

продукти для додаткового стимулювання розвитку біфідобактерій. Результати 
дослідження підтверждують, що олігосахариди (пробіотики) можуть бути 
застосовані для стимулювання життєздатності заквасочних мікроорганізмів 
(насамперед лакто- та біфідобактерій), і тим самим, поліпшують різноманітні 
функції та метаболічні реакції пов’язані з функціонуванням симбіотичної 
мікрофлори (стійкість до інфекцій, зниження ризику виникнення злоякісних 
новоутворень у товстому кишечнику тощо). Лактулоза є поживним субстратом 
для сахаролітичних бактерій. 

Дослідження поєднання кисломолочного продукту з овочевою сировиною, 
розпочато з закваски “Сімбілакт VIVO”, як такої яка краще себе 
зарекомендувала, результати представлені на рис.3. 

Як свідчать дані рис.3, одночасне вживання готового пробіотичного 
продукту з овочевою сировиною у складі окрошки покращує пробіотичні 
властивості продукту у 1,5…2 рази. Кількість молочнокислих бактерій у 
готовій страві вища, кількість біфідобактерій – зменшилася. 
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Рисунок 3 – Порівняльна характеристика  пробіотичної здатності, КУО/г ·1011 
 

Дослідження поєднання кисломолочного продукту приготовленого на 
заквасці “Сімбілакт VIVO” з дієтичною добавкою, результати представлені на 
рис.4. 
 

Рисунок 4 – Порівняльна характеристика  пробіотичної здатності, КУО/г ·1011 
 
Як свідчать дані рис.4., одночасне вживання продукту “Сімбілакт VIVO” зі 

шротом насіння гарбуза  (ТМ “Аннушка” НВ ТОВ “Житомир біопродукт”) 
покращує пробіотичні властивості продукту у 2 рази. Харчові волокна 
(пробіотики) слугують поживним субстратом для стимулювання росту “живих” 
мікроорганізмів. 

Проведені дослідження поєднання кисломолочних продуктів з овочевою 
сировиною та дієтичною добавкою для створення продукції для закладів 
масового харчування. В подальших дослідженнях ставимо за мету вивчення 
антагоністичної взаємодії культур симбіотичного комплексу до умовно 
патогенних мікроорганізмів; дослідження амінокислотного, мінерального та 
вітамінного складів у розроблених продуктах; визначення життєздатних 
пробіотичних мікроорганізмів  заквасок в умовах in vitro, імітуючих процес 
травлення людини. 
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Цель. Создание широкого спектра продукции с гарантированными 
пробиотическими свойствами для учреждений массового питания. 

Методика. Для выявления присутствия и подсчета количества 
молочнокислых бактерий проводили посевы на селективную среду МРС, для 
бифидобактерий –на среду Блаурокка. 

Результаты. Полученные результаты подтверждают, что пробиотическая 
способность исследуемой пищевой продукции на 2-3 порядка выше 
минимально допустимой ( 107 КУО/см3 (г )). 

Научная новизна. Сочетание кисломолочных продуктов, изготовленных 
с использованием сухих заквасок “Симбилакт VIVO”, “Симбилакт VIVO с 
лактулозой”, “Йогурт VIVO”, “Йогурт VIVO с лактулозой”, с овощным и 
мясным сырьем позволяет увеличить пробиотическую способность пищевой 
продукции в условиях заведений ресторанного хозяйства. 

Практическая значимость. Полученные результаты могут служить 
основой для расширения меню заведений массового питания за счет новых 
видов функциональной пищевой продукции с пробиотическими свойствами. 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, пробиотики, 
пробиотическая способност,  сухие бактериальные закваски,  функциональное 
питание. 

        
The Purpose. To create a wide variety of products with guaranteed probiotic 

properties for public catering. 
Methods. To detect the presence and count the number of lactic acid bacteria 

was performed the crops on selective MRS medium for bifid bacteria – to Blaurokka 
environment. 

Results. These results confirm that the ability of the studied probiotic food in 
2-3 orders of magnitude is higher than the minimum allowable (107 KUO/sm3 (gr)). 

The Scientific Novelty. The combination of dairy products which are 
produced with using dry starter cultures “Simbilakt VIVO”, “Simbilakt VIVO with 
lactulose”, “Yogurt VIVO”, “Yogurt VIVO with lactulose” of vegetable and raw 
meat makes it possible to increase the ability of probiotic food products in terms of 
institutions restaurants.  

The practical significance. The results can serve as a basis for the expansion 
in mass catering establishments menu with new types of functional food with 
probiotic properties. 

Key words: dairy products, probiotics, probiotic ability, bacterial dry yeast, 
functional food 
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