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Мета. Мета статті полягає у розробці технології напоїв, морсів та фізів 
для підприємств ресторанного господарства з використанням водних екстрактів 
плодів шипшини, обліпихи та калини, оброблених у вихровому шарі 
феромагнітних частинок.  

Методика. У процесі досліджень, як контрольні, використано технології 
напоїв наведених у збірнику рецептур страв та кулінарних виробів для 
підприємств ресторанного господарства[1, 2]. 

Результати. На підставі проведених досліджень запропоновано 
технології напоїв: "Шипшинка", "Живинка", "Калинка", морсів: "Сила", 
"Бадьорість", "Енергія", фізів: "Шипшиновий", "Обліпиховий", "Калиновий", 
виготовлених на основі водних екстрактів шипшини, обліпихи та калини, 
оброблених у вихровому шарі феромагнітних частинок. Розроблено їх 
рецептурний склад та технологічні схеми виробництва. Проведено дослідження 
з визначення якісного складу розроблених напоїв. При вивчені хімічного 
складу  розроблених напоїв, морсів, фізів спостерігається підвищений вміст 
БАР у порівнянні із контрольними зразками. При цьому вміст вітаміну С 
збільшується на 24,2 – 48,6 %, спостерігаються зміни у вмісті β – каротину, 
мінеральний склад всередньому змінюється на 5 – 60 %, вміст органічних 
кислот підвищується майже на 50 – 60 %. 

Наукова новизна. За результатами досліджень розроблено технології 
напоїв, встановлено закономірність збереження високих показників якості 
напоїв на основі екстрактів з плодів, оброблених у вихровому шарі 
феромагнітних частинок.  

Практична значущість. Розроблено проект ТУ У "Напої безалкогольні 
на основі рослинних екстрактів" і технологічну інструкцію ТІ "Технологічна 
інструкція з виробництва напоїв безалкогольних на основі рослинних 
екстрактів". 



133 
 

Ключові слова: технологія безалкогольних напоїв, вихровий шар 
феромагнітних частинок, біологічно-активні речовини, водні рослинні 
екстракти. 

 
Розвиток сучасних галузей промисловості, призводить до зменшення 

енергетичних затрат працівників. Це призводить до скорочення денного 
раціону продуктів харчування. Разом із цим, зменшується кількість отриманих 
організмом біологічно-активних речовин (БАР). Вирішити цю проблему, 
можливо шляхом урізноманітнення денного раціону низькокалорійними 
продуктами харчування з високим вмістом БАР. 

Однією з такоїкулінарної продукції є безалкогольні напої. Вони 
належатьдо такої групи, яку можливо значно збагатити різноманітними БАР. 
Особливе місце займають напої, виготовлені з додаванням концентрованих 
екстрактів зернових культур, лікувальних трав та плодово-ягідної сировини[3]. 

Згідно сучасних правил продовольчого ринку напої повинні не лише 
втамовувати спрагу (виконувати свою основну функцію), але й бути корисними 
для здоров’я. За останні 10 років споживання напоїв на душу населення в 
Європі зросло на 53% і становить 120 літрів на рік. За цей же період 
споживання збагачених або функціональних напоїв зросло більш, ніж на 100%. 
Категорія функціональних напоїв зростає дуже динамічно[4]. На сьогодні 
розробка нових технологій, що спрямовані підвищити якість безалкогольних 
напоїв, збільшити вміст в них БАР, зменшити затрати на їх виробництво, 
підвищити терміни їх зберігання, вирішити важливу соціальну проблему – 
виховання у молоді здорового способу життя є досить актуальною проблемою.   

Основними наповнювачами при виготовленні безалкогольних напоїв 
єконцентровані плодово-ягідні соки [5], екстракти і настої. При цьому вузьким 
місцем є підготовка рослинної сировини до процесу екстрагування, оскільки 
під час його проведення втрачається значна кількість БАР. Основними 
методами інтенсифікації процесу екстрагування на сьогодні є використання 
високого тиску (варіювання від 50 до 700 МПа), використання ультразвуку та 
ін. [6, 7]. Але у зв’язку із складністю обладнання ці методи не знайшли 
широкого використання.  

Вченими Полтавського університету економіки і торгівлі запропонований 
спосіб обробки рослинної сировини, при підготовці її до процесу екстрагування 
у вихровому шарі феромагнітних частинок (ВШФЧ),для подальшого їх 
використання у технологіях безалкогольних напоїв. В якості феромагнітних 
частинок використовували циліндричні елементи розміром D=2 мм, L=18 мм 
вкриті харчовою ПВХ, з метою недопущення контакту із 
сировиною.Принципова технологічна схема одержання рослинних екстрактів з 
плодів оброблених у ВШФЧ представлена на рисунку 1. Технологічний процес 
складається із наступних етапів: приймання сировини, інспекції, миття, 
вторинної інспекції, обробки плодів у вихровому шарі феромагнітних частинок 
протягом 2·60 с, при величині магнітної індукції 0,13 Тл, масі одночасно 
завантажених феромагнітних частинок m=100 г (під час якої рослинна сировина 



134 
 

подрібнюється до розміру частинок 50…500 мкм), нагрівання питної води до 
t=1000С, охолодження питної води до t=900С (з метою недопущення 
руйнування БАР та припинення реакції меланоідиноутворення), поєднання 
обробленої рослинної сировини та підготовленої води у співвідношенні 1:10 та 
настоювання при t=200С протягом(240…360)·60с, фільтрування готового 
настою до вмісту сухих речовин В=6…7% у патронному фільтрі, упарювання у 
вакуум апараті до кількості сухих речовин В=44…56%, прогрівання до 
t=95…980С, пастеризація протягом (8…10)·60 с і гарячий розлив в скляну тару 
(3-х літрові банки), при температурі не нижче t=85…950С. Такі рослинні 
екстракти в герметичній упаковці зберігаються без зміни якості протягом 12 
місяців.  

 

 
Рисунок 1 – Принципова технологічна схема одержання рослинних екстрактів 

з плодів шипшини, обліпихи та калини 
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Розроблена технологія відрізняється від промислової способом 
підготовки рослинної сировини. Замість подрібнення в апаратах 
терточноготипу використовується обробка у ВШФЧ. Враховуючи, що 
шипшина, обліпиха та калина є сезонною сировиною, а функціонування 
закладів ресторанного господарства (ЗРГ) цілорічним, отримання напоїв з 
використанням екстрактів виготовлених у такий спосіб для мереж ресторанів, 
кафе, барів коктейль-барів є ефективним способом вирішення проблеми. Така 
технологія дозволяє цілорічно виготовляти напої з підвищеним вмістом БАР.  

В останні роки у галузі ресторанного господарства збільшується частина 
приватних підприємств, які організовують для своєї мережі спеціалізовані цехи, 
де виробляють напівфабрикати, кулінарну продукцію високого ступеню 
готовності, в тому числі і екстракти. У сезон плодів та ягід можливо 
виробництво екстрактів за технологією, яка виключаєтакі операції з наведеної 
технологічної схеми, що представлена на рисунку 1, як упарювання у вакуум 
апараті до кількості сухих речовин В=44…56%, прогрівання до t=95…980С, 
пастеризація протягом (8…10)·60 с і гарячий розлив в скляну тару (3-х літрові 
банки), при температурі не нижче t=85…950С. Технологічна схема таких 
екстрактів представлена на рисунку 2.  

 

 
Рисунок 2 – Принципова технологічна схема одержання рослинних екстрактів 

з плодів шипшини, обліпихи та калини 
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На основі рослинних екстрактів плодів шипшини, обліпихи та калини, 
оброблених у ВШФЧ була розроблена технологія напоїв, морсів та фізів, 
представлена на рисунку 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Принципова технологічна схема виробництва напоїв, морсів та 
фізів на основі екстрактів з плодів шипшини, обліпихи та калини, оброблених у 

ВШФЧ 
 
Від промислових, представлена технологія напоїв, морсів та фізів 

відрізняється тим, що операція тривалого отримання настоїв з плодів шипшини, 
обліпихи та калини замінюється екстрактами з цих плодів, після їх обробки у 
ВШФЧ. Така заміна дозволяє підвищити якість кінцевих продуктів за рахунок 
більшого вмісту БАР, а також зменшити закладку плодів, прискорити процес 
виготовлення, що зменшує кінцеву вартість напоїв.  
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Цель. Цель статьи заключается в разработке технологии напитков, 

морсов и физов для предприятий ресторанного хозяйства с использованием 
водных экстрактов плодов шиповника, облепихи и калины, обработанных в 
вихревом слое ферромагнитных частиц. 

Методика. В процессе исследований использованы технологии напитков 
приведенных в сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий для 
предприятий общественного питания. 

Результаты. На основании проведенных исследований предложена 
технологии напитков: "Шипшинка", "Живинка", "Калинка", морсов: "Сила", 
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"Бодрость", "Энергия", физов : "Шиповниковый", "Облепиховый", "Калиновая", 
изготовленных на основе водных экстрактов шиповника, облепихи и калины, 
обработанных в вихревом слое ферромагнитных частиц. Разработана их 
рецептурный состав и технологические схемы производства. Проведены 
исследования по определению качественного состава разработанных напитков. 
При изучении химического состава разработанных напитков, морсов, физов 
наблюдается повышенное содержание БАВ по сравнению с контрольными 
образцами. При этом содержание витамина С увеличивается на 24,2 - 48,6 %, 
наблюдаются изменения в содержании β - каротина, минеральный состав в 
среднем изменяется на 5 - 60 %, содержание органических кислот повышается 
почти 50 - 60 %. 

Научная новизна. По результатам исследований разработаны 
технологии напитков, установлено закономерность сохранения высоких 
показателей качества напитков на основе экстрактов из плодов обработанных в 
вихревом слое ферромагнитных частиц. 

Практическая значимость. Разработан проект ТУ У "Напитки 
безалкогольные на основе растительных экстрактов" и технологическую 
инструкцию ТИ "Технологическая инструкция по производству напитков 
безалкогольных на основе растительных экстрактов". 

Ключевые слова: технология безалкогольных напитков, вихревой слой 
ферромагнитных частиц, биологически активные вещества, водные 
растительные экстракты. 

 
Purpose. The purpose of the article is to develop technologies drinks, fruit 

drinks and fiziv for enterprises restaurants using aqueous extracts of rose hips, 
buckthorn and viburnum treated in the vortex layer of ferromagnetic particles. 

Methods. During the studies, as controls, used technologies drinks listed in a 
collection of recipes of dishes and food products for the restaurant industry 
enterprises. 

Results. On the basis of these studies suggested beverage technology 
"Shypshynka", "Zhyvynka", "Kalinka" Morse "Power", "Fit", "Energy" , fiziv 
"Shypshynovyy", "Sea buckthorn", "Kalyna" made in from aqueous extracts of rose 
hips, buckthorn and viburnum treated in the vortex layer of ferromagnetic particles. A 
prescription of composition and technological scheme of production. A study to 
determine the quality of the developed drinks. When studied composition developed 
drinks, fruit drinks, fiziv an increased content of BAL compared with control 
samples. The content of vitamin C increased by 24.2 - 48.6 %, observed changes in 
the content of β - carotene, mineral composition varies on average by 5 - 60%, 
content of organic acids increased by 50 - 60%. 

Scientific novelty. The research developed technologies drinks set pattern 
continued high quality performance based beverages with fruit extracts treated in the 
vortex layer of ferromagnetic particles. 
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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". 

Keywords: technology, soft drinks vortex layer of ferromagnetic particles of 
biologically active substances, water plant extracts. 
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 THE RANGE OF FOOD PRODUCTS EXPANDING WITH PROBIOTIC 
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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