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Мета. Метою роботи було дослідження стану вологи в масляному 
напівфабрикаті для борошняних кондитерських виробів при додаванні 
порошків горобини, калини та обліпихи, а також визначення технологічних 
властивостей плодоягідних порошків: вологопоглинальної, волого утримуючої, 
емульгуючої та жирозв’язуючої здатностей. 

Методика. Дослідження форм зв’язків вологи у масляному напівфабрикаті 
проводили методом термогравіметрії на приладі «Дериватограф ОД-102-
508/С». Даний метод заснований на реєстрації зміни маси зразка в залежності 
від його температури в умовах програмування температури середовища. 

 Вологоутримуючу та жирозв’язуючу здатності порошків визначали 
центрифужним методом, . Вологопоглинання характеризували коефіцієнтом, 
що показує відношення збільшення маси продукту, що набухає. Емульгуючу 
здатність визначали за максимальною кількістю олії, яку додавали в суспензію 
до досягнення коацервації. 

Результати. На підставі проведених досліджень встановлено, що 
внесення порошків калини, горобини та обліпихи до масляного напівфабрикату 
сприяє перерозподілу форм зв’язків вологи. Так, у порівнянні з контрольним 
зразком – маслом вершковим, зменшується кількість вільної вологи. Здатність 
зв’язувати вільну вологу у вершковому маслі без добавок мають гідрофільні 
поверхні жирових оболонок. Збільшення кількості зв’язаної вологи в зразках 
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масляного напівфабрикату з порошками дикорослої сировини проявляється за 
рахунок їх технологічних властивостей.  

Наукова новизна. Вперше встановлено стан вологи в масляному 
напівфабрикаті з додавання порошків горобини, калини та обліпихи, а також 
досліджено їх технологічні властивості. 

Практична значущість. Одержаними даними слід керуватись при 
розробці нових хлібобулочних та кондитерських виробів, в рецептуру яких 
включатиметься досліджувана сировина. 

Ключові слова: борошняні кондитерські вироби, масляний 
напівфабрикат, плодоягідні порошки, вологопоглинальна здатність, 
вологоутримувальна здатність, емульгуюча здатність, жирозв’язуюча 
здатність. 

 
Пріоритетним напрямом розвитку ресторанного господарства є 

розширення мережі кафе-кондитерських. Так, використання власних 
виробничих площ міні-кондитерських дає змогу активно розширювати 
асортимент, створювати продукцію, яку неможливо виробляти в масштабах 
промислового виробництва, використовувати широкий спектр нової 
нетрадиційної сировини. 

Борошняні кондитерські вироби (БКВ) користуються широким попитом 
серед населення та відвідувачів закладів ресторанного господарства, проте їх 
недоліком є незбалансованість хімічного складу. Вирішення даної проблеми 
можливе за рахунок внесення до рецептури БКВ порошків з плодової дикорослої 
сировини, які багаті на вітаміни, харчові волокна, поліненасичені жирні 
кислоти.  

Оскільки одним з рецептурних компонентів основних видів тіста 
(листкове, бісквітне, пісочне, здобне) є вершкове масло, було запропоновано 
технологію масляного напівфабрикату, основу якого складає вершкове масло та 
порошок з плодової дикорослої сировини (горобини, калини та обліпихи). 
Порошки мають здатність набухати та частково розчинятися, що призводить до 
змін розподілу вологи у продукті, а відповідно і до змін якості напівфабрикату 
та кінцевого виробу. 

Метою роботи було дослідження стану вологи в масляному 
напівфабрикаті при додаванні порошків горобини, калини та обліпихи. 

Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні завдання: 
- проаналізувати сучасний стан визначення форм зв’язку вологи, її вмісту, 

стану в різних харчових продуктах, та, зокрема, в жиромістких системах; 
- визначити технологічні властивості порошків дикорослої сировини: 

вологопоглинальну, вологоутримуючу, емульгуючу та жирозв’язуючу  
здатності; 

- встановити зміну співвідношення форм вологи в масляному 
напівфабрикаті при додаванні плодоягідних порошків. 

Науковцями НУХТ було встановлено, що введення до складу вершкового 
масла кріопорошків буряка червоного столового, бруньок чорної смородини та 
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моркви сприяє зміні співвідношення вільної та міцно зв’язаної вологи в бік 
останньої, що можна пояснити дисперсністю та хімічним складом порошків [1, 
2, 3].  

Вологопоглинання – це процес відновлення сухого продукту, тобто 
всмоктування вологи і набухання при змочуванні. Значення показника 
вологопоглинання відображається через коефіцієнт (як співвідношення зміни 
маси до її початкового значення). На рис. 1 наведені результати визначення 
вологопоглинальної здатності рослинних порошків різної дисперсності. 

 

 
Рисунок 1 – Вологопоглинальна здатність порошків горобини,  

калини та обліпихи 
 
З гістограми спостерігається залежність збільшення коефіцієнту 

вологопоглинання порошків горобини, калини та обліпихи зі збільшенням їх 
дисперсності. В середньому порошки здатні поглинути таку кількість вологи, 
як і початкова маса самого порошку. 

За отриманими даними та результатами попередніх досліджень [4] 
підтверджена можливість ефективного використання порошків дикорослої 
сировини з дисперсністю 50-70 мкм в технології масляного напівфабрикату. 

Стійкість вологи при технологічній обробці (збивання, перемішування, 
випікання, оздоблення) є важливою характеристикою, яка відображається 
вологоутримувальною здатністю сировини.  

Вологоутримування – це здатність зв’язувати вологу, що не піддається 
видаленню центрифугуванням. Встановлено, що вологоутримувальна здатність 
плодоягідних порошків складає для калини – 4,2 %, горобини – 4,4 % та 
обліпихи – 5,0 %.  

Забезпечення стійкості гетерогенної системи, яка складається з двох 
взаємонерозчинних рідин – жиру та води, є необхідною та важливою задачею 
при виробництві кондитерської продукції (оздоблювальних напівфабрикатів, 
листкового, пісочного та бісквітного тіста тощо). Тому, доцільним було 
визначення емульгуючої та жирозв’язуючої здатностей порошків. 

Емульгуючу здатність визначали за максимальною кількістю олії, яку 
додавали в суспензію до досягнення коацервації [5]. За результатами 
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дослідження емульгуючої здатності встановлено, що жирові системи з 
додавання порошків горобини, калини та обліпихи характеризуються 
результатами на рівні 0,9…1,1 мл/г та дозволяють забезпечити стійкість 
модельних емульсійних систем до розшарування. 

Жирозв’язуюча здатність показує кількість жиру, яку утримує дослідна 
сировина, що обумовлюється наявністю функціональних груп в молекулі цієї 
сировини, а також адсорбцією жиру. За результатами визначеного 
макронутрієнтного складу (табл. 1) – вмістом білка та вуглеводів, досліджувана 
сировина характеризується високим потенціалом жирозв’язуючої здатності [6, 
7]. 

 
Таблиця 1 - Макронутрієнтний склад плодових порошків 

 Горобина Калина Обліпиха 
Білки, г/100 г 5,9  3,7 6,8 
Жири, г/100 г 0,7 0 22 

Вуглеводи, г/100 г 40,8  36,5 49,6 
 
Жирозв’язуюча здатність білків обумовлена наявністю гідрофобних груп, 

що вступають у взаємодію з ліпідами з утворенням ліпопротеїдів за рахунок 
нековалентних зв’язків. Полісахариди проявляють жирозв’язуючу здатність 
взаємодією їх з жирами і утворенням гліколіпідів ковалентними зв’язками. 
Крім того жирозв’язуюча здатність пояснюється явищем адсорбції поверхнею 
частинок порошків дикорослої сировини.  

Жирозв’язуючу здатність визначали за допомогою центрифугування [8]. 
Було встановлено, що жирозв’язуюча здатність плодоягідних порошків 
становить 6,5…6,75 мл/г, що може бути обумовлено синергічним ефектом при 
взаємодії різних хімічних речовин (білки і полісахариди) з жиром. 

Дослідження форм зв’язків вологи у масляному напівфабрикаті проводили 
методом термогравіметрії на приладі «Дериватограф ОД-102-508/С». Даний 
метод заснований на реєстрації зміни маси зразка в залежності від його 
температури в умовах програмування температури середовища. В результаті 
досліджень були отримані дериваторами, що містять криві: зміни температури 
(ТА), зміни маси - (TG), зміни швидкості маси (DTG) і крива термічного аналізу 
теплоємкості - (DTA).  

Для дослідження обрано масляний напівфабрикат з додаванням 20 % 
плодових порошків. Результати отриманих даних порівнювали з контролем - 
маслом вершковим.  

За отриманими дериватограмами проводили визначення кількості 
видаленої вологи та інтервалів її видалення, ідентифікували форми зв’язку 
вологи та розраховували їх процентне співвідношення (табл. 2). 

За результатами табл. 2 дериватограми масляного напівфабрикату з 
плодовими порошками мають загальні закономірності для всіх дослідних 
зразків. Аналіз кривих зміни температури і маси зразків, а також їх похідних 
дозволив виділити три температурні діапазони. Кожен діапазон пов’язуємо з 
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виділенням вологи різних типів, що відрізняються міцністю її зв’язків з 
матеріалом. 

 
Таблиця 2 – Результати дериватограм дослідних зразків масляного 
напівфабрикату 

Зразок Температура видалення, °С Кількість видаленої 
вологи, % 

Контроль 
І – 21 - 96 

ІІ – 96 - 108 
ІІІ – 108 - 171 

1,6 
16,6 
5,1 

Горобина 
І – 21 - 92 

ІІ – 92 - 104 
ІІІ – 104 – 175 

0,8 
8,0 
12,4 

Калина 
І – 21 - 97 

ІІ – 97 - 107 
ІІІ – 107 - 171 

0,8 
8,4 
12,1 

Обліпиха 
І – 21 - 96 

ІІ – 96 - 106 
ІІІ – 108 - 174 

0,8 
8,1 
12,9 

 
На першому етапі нагріву в діапазоні 21-96 °С (І) спостерігається майже 

лінійний підйом температури зразків і незначна втрата вологи. На цьому етапі 
виділяється майже вся  вільна волога, що зосереджена у порах, капілярах, 
входить до структурного каркасу вершкового масла. З підвищенням 
температури вище 90 °С на кривих DTG і DTA спостерігається глибокий 
ендотермічний пік, що відображає термічні процеси, що характеризуються 
видаленням двох форм зв’язаної вологи на інтервалах 96 - 104°С (ІІ) та 104-
175°С (ІІІ) про що свідчить асиметрія даного піку і його розходження. 

Дослідні зразки мали різну початкову вологість: контрольний зразок – 
23,3%, масляні напівфабрикати: горобиновий – 21,2%, калиновий – 21,3%, 
обліпиховий – 21,8%. У зв’язку з цим є доцільним навести діаграму зміни 
співвідношення вільної і зв’язаної вологи в різних зразках (рис. 2). 

Отже, за отриманими результатами досліджень можна зробити висновок, 
що внесення порошків калини, горобини та обліпихи до масляного 
напівфабрикату сприяє перерозподілу форм зв’язків вологи. Так, у порівнянні з 
контрольним зразком – маслом вершковим, зменшується кількість вільної 
вологи. Крім цього в зразках масляного напівфабрикату з плодовими 
порошками відбувається перерозподіл фізико-хімічної вологи у бік збільшення 
адсорбційної. Здатність зв’язувати вільну вологу у вершковому маслі без 
добавок мають гідрофільні поверхні жирових оболонок. Збільшення кількості 
осмотично та адсорбційно зв’язаної вологи в зразках масляного напівфабрикату 
з порошками дикорослої сировини проявляється за рахунок їх технологічних 
властивостей.  
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Рисунок 2 – Дериватограмма контрольного зразку 

 

 
Рисунок 3 – Вміст зв’язаної вологи в масляному напівфабрикаті з 

плодовими порошками 
 

Одержаними даними слід керуватись при розробці нових хлібобулочних 
та кондитерських виробів, в рецептуру яких включатиметься досліджувана 
сировина. 
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Цель. Целью работы было исследование состояния влаги в масляном 

полуфабрикате для мучных кондитерских изделий с добавлением порошков 
рябины, калины и облепихи, а также определение технологических свойств 
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плодоягодных порошков: влагопоглощающую, влагорудерживающую, 
эмульгирующую и жиросвязывающую способности. 

Методика. Исследование форм связей влаги в масляном полуфабрикате 
проводили методом термогравиметрии на приборе «Дериватограф ОД- 102- 
508/С». Данный метод основан на регистрации изменения массы образца в 
зависимости от его температуры в условиях программирования температуры 
среды. 

Влагоудерживающую и жиросвязывающую способности порошков 
определяли центрифужным методом. Влагопоглощение характеризовали 
коэффициентом, который показывает отношение увеличения массы продукта, 
что набухает. Эмульгирующую способность определяли по максимальному 
количеству масла, которое добавляли в суспензию до достижения коацервации . 

Результаты. На основании проведенных исследований установлено, что 
внесение порошков калины, рябины и облепихи в масляный полуфабрикат 
способствует перераспределению форм связей влаги. Так, по сравнению с 
контрольным образцом - маслом сливочным, уменьшается количество 
свободной влаги. Способность связывать свободную влагу в сливочном масле 
без добавок имеют гидрофильные поверхности жировых оболочек. Увеличение 
количества связанной влаги в образцах масляного полуфабриката с порошками 
дикорастущего сырья проявляется за счет их технологических свойств. 

Научная новизна. Впервые установлено состояние влаги в масляном 
полуфабрикате с добавлением порошков рябины, калины и облепихи, а также 
исследованы их технологические свойства. 

Практическая значимость. Полученными данными следует 
руководствоваться при разработке новых хлебобулочных и кондитерских 
изделий, в рецептуру которых будет включаться исследуемое сырье. 

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, масляный 
полуфабрикат, плодоягодные порошки, влагопоглощающуя способность, 
влагоудерживающая способность, эмульгирующая способность, 
жиросвязывающая способность . 

 
Purpose. The aim of this paper was to study the state of the moisture forms of 

the oil semi-finished product for pastry with the powders from rowan, snowball and 
sea buckthorn and to investigate the technological properties of wild raw powders 
such as moisture absorption capacity, moisture-retaining capacity, emulsifying 
capacity and fat binding ability.  

Methods. The forms of moisture bonds of the oil semi-finished product have 
been invistigated by thermogravimetry on device "Deryvatohraf ED-102-508 / C". 
This method is based on registration of the mass change of the sample depending on 
its temperature under the conditions of temperature programming environment. 

Water-retaining capacity and fat binding ability of the powders have been 
determined by centrifuge method. Water absorption has been described by the 
coefficient showing the ratio of the increase in mass of the product swells. 
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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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