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Emulsifying ability has been determined by the maximum amount of oil that had 
been added to the suspension to achieve koatservation. 

Results. On the basis of these studies it has been found that the introduction of 
the powdered snowball, rowan and sea buckthorn to the semi-finished oil product 
contributes to the redistribution of moisture forms. Thus, compared to the control 
sample - butter, reduced the amount of free moisture. The ability to bind free 
moisture in butter without additives has hydrophilic surface fat membranes. 
Increasing the number of bound moisture in oil semi-finished product samples with 
raw wild material powders manifests by their technological properties. 

Scientific novelty. The state of water forms in the oil semi finished product 
with powdered rowan, snowball and sea buckthorn has been determined first. Its 
technological properties have been investigated first. 

The practical significance. The resulting data should guide in the 
development of new pastry and bakery products that recipes include the investigated 
materials. 

Key words: pastry, oil semi-finished product, fruit and berry powders, 
moisture absorption capicity, moisture-retaining capicity, emulsifying capicity, fat 
binding ability. 
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STUDY OF INGREDIENTS VEGETABLES AND FRUITS ON THE 

FORMATION OF COTTAGE CHEESE  
 

Мета.Мета статті – дослідження впливу овочево-ягідних інгредієнтів на 
процес утворення кисломолочного сиру.  

Методика. У процесі досліджень було використано модельні зразки, які 
готували шляхом композиціонування молока та різної натуральної овочево-
ягідної сировини у оптимальних співвідношеннях. З метою подальшого 
використання інноваційного сиру визначали технологічні показники: активну 
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та титровану кислотності молочно-рослинних сумішей, тривалість процесу 
утворення кисломолочного сиру та вихід готового продукту і сироватки.  

Результати. Проведені дослідження дозволили визначити раціональне 
співвідношення молока та натуральної овочево-ягідної сировини, що 
забезпечує найбільший вихід продукту, зменшує тривалість утворення сирного 
згустку, підвищує кислотність та, як прогнозується, максимально збагачує 
інноваційний кисломолочний сир вітамінами та важливими мікронутрієнтами.  

Наукова новизна. Вдосконалено процес виробництва кисломолочного 
сиру за рахунок введення овочево-ягідних інгредієнтів у традиційну технологію 
виробництва кисломолочного сиру для збагачення даного продукту вітамінами, 
клітковиною, мінеральними та пектиновими речовинами.  

Практична значущість. Отримані результати набувають великого 
практичного значення у виробництві лікувально-профілактичної продукції із 
інноваційного кисломолочного сиру та розширенні традиційного асортименту 
продукту. Додатково збагачена, біологічно-цінна сироватка може знайти 
широке використання в приготуванні хлібобулочних та кондитерських виробів, 
сироваткових прохолодних напоїв, холодних борщів та інших страв і продуктів 
харчування як загального, так і функціонального призначення.  

Ключові слова: інновації, моделювання, харчування, мікронутрієнти, 
функціонування, біологічно-цінний, лікувально-профілактичний, 
композиціонування. 

 
Раціональне збалансоване харчування – одна з найголовніших проблем 

сьогодення, яка формує здоров’я і добробут нації в цілому. Правильне 
харчування забезпечує нормальний ріст і розвиток організму, визначає 
розумовий і фізичний стан людини, оптимальне функціонування всіх органів та 
систем, формування імунітету та адаптаційних резервів організму. В Україні 
актуальність проблем, пов’язаних з якістю та характером харчування, 
визначається низькою спроможністю більшості населення у  забезпеченні 
повноцінного харчового раціону, стійкими порушеннями самої структури 
харчування, значним поширенням аліментарно залежної патології. У результаті 
неповноцінного харчування в Україні протягом 2008-2013 рр. вдвічі зросла 
захворюваність населення на ендокринні хвороби, порушення обміну речовин, 
спостерігається виразна тенденція до набирання зайвої маси тіла та ожиріння, 
значне поширення хвороб системи кровообігу, онкологічних захворювань[1]. 
Саме тому пріоритетним напрямком щодо забезпечення якісного харчування 
населення є збагачення раціону важливими для організму вітамінами та 
мікроелементами шляхом вдосконалення основних продуктів харчування 
фізіологічно-функціональними інгредієнтами. Та існує ще одна надзвичайно 
важлива проблема -  через низьку платоспроможність значної частини 
населення України та стрімке зростання цін на продукти харчування виникає 
значний дефіцит споживання продуктів з урахуванням їх біологічної цінності, 
що призводить до ще більшої нестачі в раціоні харчування незамінних білків, 
вітамінів, важливих мікроелементів. Тому важливим є вирішення інноваційних 
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завдань з питань раціонального використання вторинної здешевленої сировини, 
на основі якої можливі розробки нових страв, виробів та напоїв підвищеної 
харчової та біологічної цінності. 

Серед концептуальних підходів в області виробництва продукції 
харчування, важливого значення набувають дослідження, спрямовані на пошук 
можливостей збагачення її необхідними, життєво-важливими вітамінами та 
макро- і мікроелементами. Дана  проблематика  є  перспективною не лише з 
точки зору створення новихлікувально-профілактичних продуктів, але й 
розширення традиційного асортименту шляхом композиціонування сировини, 
наприклад, молочної та рослинної[2]. Так, наприклад, на Україні значним 
попитом користується кисломолочний сир та страви з нього. Для цієї продукції 
характерний високий вміст білка, жиру,органічних кислот (молочна кислота) і, 
навпаки, відсутність пектинових речовин, порівняно низький вміст вітамінів С, 
групи В, деяких мінеральних речовин.Цінність кисломолочного сиру полягає 
ще й в тому, що молочна кислота, знижуючи pH середовища, пригнічує 
діяльність гнилісних мікроорганізмів у кишечнику людини. В свою чергу, 
використання натуральних овочево-фруктових соків, як продуктів багатих на 
вітаміни С, РР, В1, В2, В6, Р; мінеральні речовини – фосфор, залізо, кальцій, 
кобальт, йод; вуглеводи – цукри, крохмаль, пектинові речовини, клітковину, 
дозволять збагатити дану продукцію необхідними мікронутрієнтами, сприяють 
нормальному функціонуванню організму. Таким чином, запропонувавши 
технологію виготовлення кисломолочного сиру на основі молока та овочево-
ягідних соків, можна створити продукт ідеальний за амінокислотним, 
вітамінним та мінеральним складом і частково вирішити одну з головних 
проблем забезпечення раціонального збалансованого повноцінного харчування. 

Традиційна технологія приготування натурального кислого сиру 
передбачає на першому етапі пастеризацію молока (t=85…95°С протягом 
15…20с) з подальшим як найшвидшим охолодженням до кімнатної 
температури; на другому етапі – сквашування з використанням закваски із 
сметани або кислого молока. Сквашене молоко перемішують, закритий посуд 
ставлять у тепле місце (t=28…32°С) до утворення згустку (5-7год.), не 
допускаючи переквашування. Потім відділяють сирний згусток від сироватки, 
відпресовують та охолоджують. Як відомо, молоко закисає завдяки присутності 
молочнокислих бактерій, які сприяють молочнокислому бродінню лактози і, 
відповідно, молока. Досить часто молочнокисле бродіння супроводжується 
спиртовим, якщо в середовищі присутні, так звані, молочні дріжджі. При 
молочнокислому бродінні лактози одночасно відбувається і кислотна 
коагуляція казеїнових фракцій білків молока. Спостерігається зниження 
негативних зарядів казеїнових міцел, порушується структура казеїн-кальцій-
фосфатного комплексу з виділенням розчинного кальцію, що, у свою чергу, 
дестабілізує кальцієві міцели.  

На підставі аналітичної інформації для проведення досліджень по 
створенню інноваційного кисломолочного сиру, збагаченого натуральними 
фізіологічно-функціональними інгредієнтами, було обрано натуральні соки 
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капусти, журавлини, калини, яблук та апельсин. Враховуючи, що овочево-
фруктово-ягідні соки містять цукри і органічні кислоти, то можна 
прогнозувати, що вони будуть позитивно впливати на процес закисання молока. 
Відповідно до таблиці 1 було підібрано різні співвідношення натуральних соків 
та молока і запропоновані молочно-рослинні модельні системи. 

 
Таблиця 1 – Характеристика молочно-рослинних модельних систем 

Найменування Зразки 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Молоко 100 % 90% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 
Сік капусти - - - - 10% - 10% - 5% 
Сік журавлини - 10% - - - 10% - 10% - 
Сік апельсину - - - 10% - - - - 10% 
Сік яблука - - 10% - - - - 10% 5% 
Сік калини - - - - - 10% 10% - - 

 
Були проведені дослідження по визначенню впливу органічних кислот 

овочево-фруктово-ягідних соків на процес сквашування молока. Для цього 
запропоновані молочно-рослинні модельні системи сквашували при 
температурі 28…32°С. Встановлено, що, у всіх зразках, незалежно від виду 
овочево-фруктово-ягідного соку, тривалість сквашування суміші зменшується 
відповідно до рисунка 1. 

Так, наприклад, молочно-рослинна суміш із 90% молока та 10% соку 
журавлини сквашується на 4 години скоріше, порівнюючи із традиційним 
зразком №1. Аналогічні результати спостерігаються для суміші із 80% молока, 
10% соку калини та 10% соку капусти. Слід зазначити, що присутність 10% 
соку капусти у молочно-рослинній системі (зразок №5) практично не впливає 
на тривалість сквашування даної суміші, що пояснюється низьким вмістом 
органічних кислот у капусті та слабко-кислим середовищем соку (рH=6,2). 
Мінімальний термін закисання молока продемонстровано у зразку №6ізсуміші 
80% молока, 10% соку журавлини та 10% соку калини, який становить 17 
годин, що на 6 годин менше у порівнянні із традиційним зразком. Таким чином, 
можна констатувати, що додавання натуральних соків позитивно впливає на 
процес сквашування, прискорюючи тривалість утворення згустку. 

Слід зазначити, що натуральні овочево-фруктово-ягідні інгредієнти 
характеризуються підвищеною титрованою кислотністю (наявність вільних 
кислот, кислих солей, органічних сполук), що, безумовно, підвищує 
кислотність утворених молочно-рослинних сумішей і, відповідно, кислотність 
творожних згустків згідно рисунка 2.  
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Рисунок 1 – Тривалість сквашування досліджуваних молочно-рослинних систем 

залежно від виду та концентрації овочево-фруктово-ягідного соку 
 

 
Рисунок 2 – Динаміка підвищення кислотності досліджувальних молочно-

рослинних систем 
 
Так, максимальну титровану кислотність при сквашуванні має зразок №6- 

80% молока, 10% соку журавлини та 10% калини, яка складає 156°Т, що на 
48°Т більша порівняно з традиційним зразком №1. На противагу, в зразку №5 із 
90% молока та 10% соку капусти значення титрованої кислотності зменшилося 
на 2°Т, що пояснюється низьким вмістом органічних кислот та рH наближеним 
до нейтрального середовища. Інші досліджувальні модельні зразки 
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характеризуються підвищеною титрованою кислотність у різній мірі в 
залежності від співвідношення та виду натурального соку, порівнюючи із 
традиційним зразком №1 (108°Т): №2 - 146°Т, №3 - 110°Т, №4 - 114°Т, №7 - 
126°Т, №8 - 134°Т, №9 - 111°Т. Важливим є, що деякі органічні кислоти, які 
містяться у натуральних овочево-фруктово-ягідних продуктах, здатні 
пригнічувати розвиток молочнокислих мікроорганізмів молока шляхом 
концентрації водневих іонів або шляхом токсичності недисоційованих молекул 
та аніонів і, як наслідок, негативно впливати на процес утворення 
кисломолочного сиру.  

Надзвичайно важливим аспектом при створенні інноваційного кислого 
сиру є маса утвореного творожного згустку та вихід сироватки. Проведені 
дослідження показали, що вихід сирної маси прямо пропорційно залежить від 
кислотності молочно-рослинної системи: зі збільшенням кислотності 
збільшується вихід кисломолочного сиру згідно таблиці 2. 
 
Таблиця 2 – Дані експериментальних досліджень по виходу інноваційного 
кисломолочного сиру із різних молочно-рослинних систем 

 Досліджувальні модельні зразки 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Показник титрованої 
кислотності зразка, °Т 108 146 110 114 102 156 126 134 111 

Маса утвореного 
кисломолочного сиру, % 10 13 11 12 7 13 9 11 8 

 
Так, наприклад, найбільший вихід кисломолочного сиру спостерігається у 

зразках №2 та №6 і становить 13%, що на 3% більше у порівнянні із 
традиційним зразком №1. Найменший же вихід кисломолочного сиру 
спостерігається у зразках №5 (7%) та №9 (8%), що пов’язано із вмістом у 
модельній системі соку капусти. Таким чином, можна зробити висновок про те, 
що сік капусти пригнічує процес утворення сиру, а соки журавлини, апельсину 
та калини з високою кислотністю позитивно впливають на вихід інноваційного 
кислого сиру, збільшуючи його вихід.  

Слід зазначити, що у модельних зразках з підвищеною титрованою 
кислотністю (зразки №2, №6, №8)  відразу ж відбулася кислотна денатурація 
білків молока, тобто спостерігалася раптова створоженість молочно-рослинної 
системи та утворення невеликих згустків денатурованого білка на поверхні 
суміші, що, як виявилося, позитивно впливає на процес та вихід 
кисломолочного сиру. У цих же зразках відмічений найбільший вихід сиркової 
маси, що вважається надзвичайно важливим при подальшому дослідженні 
утворення інноваційного сиру.  

Отже, проведені дослідження показали, що поєднання в єдиній композиції 
молока та овочево-фруктово-ягідних соків сприяють утворенню 
кисломолочного сиру, збагаченого вітамінами, харчовими волокнами, а також 
необхідними для організму мікроелементами. Було встановлено, що додавання 
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овочево-фруктово-ягідних інгредієнтів до молока позитивно впливає на процес 
його сквашування, прискорюючи тривалість утворення згустку, що 
пояснюється присутністю органічних кислот. Окрім того, у всіх модельних 
зразках, незалежно від виду і концентрації овочево-ягідних соків у молоці, 
зростає кислотність творожного згустку, що є важливим у технології 
приготування кисломолочного сиру. Надзвичайно важливим аспектом при 
створенні інноваційного продукту було дослідження виходу сиркової маси та 
сироватки. Встановлено, що присутність натуральних соків у молоці позитивно 
впливає на процес утворення сиру, суттєво збільшуючи його вихід. 

Інноваційний кисломолочний сир, збагачений овочево-фруктовою 
сировиною, може знайти широке використання в дитячому, масовому та 
лікувально-профілактичному харчуванні як джерело повноцінного білка, 
ненасичених жирів, незамінних і надзвичайно важливих мікронутрієнтів.  
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Цель. Цель работы - исследование влияния овощно-ягодных 

ингредиентов на процесс образования творога. 
Методика. В процессе исследований были использованы модельные 

образцы, которые готовили путем композиционирования молока и различного 
натурального овощно-ягодного сырья в оптимальных соотношениях. С целью 
дальнейшего использования инновационного творога определяли 
технологические показатели: активную и титруемою кислотности молочно-
растительных смесей, длительность процесса образования творога и выход 
готового продукта и сыворотки. 

Результаты.Проведенные исследования позволили определить 
рациональное соотношение молока и натурального овощно-ягодного сырья, что 
обеспечивает наибольший выход продукта, уменьшает продолжительность 
образования сырного сгустка, повышает кислотность и, как прогнозируется, 
максимально обогащает инновационный творог витаминами и важными 
микронутриентами. 
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Научная новизна. Усовершенствовано процесс производства творога за 
счет введения овощно-ягодного сырья для обогащения данного продукта 
витаминами, клетчаткой, минеральными и пектиновыми веществами. 

Практическая значимость. Полученные результаты приобретают 
большое практическое значение в производстве лечебно - профилактической 
продукции из инновационного творога и расширении традиционного 
ассортимента продукта . Дополнительно обогащена, биологически ценная 
сыворотка может найти широкое применение в приготовлении хлебобулочных 
и кондитерских изделий, сывороточных прохладительных напитков, холодных 
борщей и других блюд и продуктов питания как общего, так и 
функционального назначения. 

Ключевые слова:инновации, моделирование, питания, микронутриенты, 
функционирования, биологически ценный, лечебно-профилактический, 
композиционирование. 

 
Purpose.Purpose- research on the impact of vegetable and berry ingredients 

for the formation of cottage cheese. 
Methods. During the research model used samples that were prepared by 

kompozytsionuvannya milk and a variety of natural vegetable and berry raw 
materials in optimal proportions. To further define the use of innovative 
technological characteristics of cheese: active and titrated acidity of milk-vegetable 
mixture, the duration of the formation of cottage cheese and finished product output 
and serum. 

Results. Past studies have allowed to determine the rational ratio of milk and 
natural vegetable and berry raw material, which ensures the highest product yield, 
reduce the duration of the cheese curd formation, increases acidity and, as predicted, 
the most innovative curd enriched with vitamins and essential micronutrients. 

Scientific novelty. Improved production process cottage cheese through the 
introduction of vegetable and berry ingredients intraditional production technology of 
cottage cheese to enrich the product with vitamins, fiber, minerals and pectin. 

The practical significance. The results are acquired great practical importance 
in the production of therapeutic and prophylactic products with innovative cottage 
cheese and expand the traditional range of products. Additionally enriched with 
biologically valuable whey can be widely used in the preparation of bakery and 
confectionery products, whey soft drinks, cold borscht and other dishes and foods, 
both general and functionality. 

Keywords: innovation, design, food, micronutrients, operation, 
biologicallyvaluablehealthcare, kompozytsionuvannya. 
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