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WHIPPED CONFECTIONS WITH EXTENDED SHELF LIFE 

 
Мета. Метою роботи було дослідження впливу внесених добавок та 

способів пакування на подовження гарантованого терміну зберігання збивних 
кондитерських виробів, а також зміни їх якості у процесі зберігання. 

Методика. У процесі досліджень використано загальноприйняті та 
сучасні методи. Кількість та співвідношення вільної та зв’язаної води в нових 
виробах визначали за допомогою дериватографа Q-1500. Сорбційні властивості – 
на сорбційно-вакуумній установці Мак-Бена. 

Результати. На підставі проведених досліджень доведено, що додавання у 
збивні кондитерські вироби водоростей - збільшує кількість та діаметри пор, 
обумовлюючи більші адсорбційні властивості. Більш пористі зразки мають 
бути довше м’якими, що є бажаними споживчими властивостями для готових 
виробів. 

Наукова новизна. Аргументовано можливість подовження терміну 
зберігання нових пастильних виробів з 30 до 90 діб шляхом одночасного 
використання у складі Ламідану і цикорлакту. 

Практична значущість. На підставі проведених досліджень розроблено 
технічні умови на нові збивні кондитерські вироби з подовженим терміном 
зберігання, розроблені затверджені рецептури та технологічні інструкції.  

Ключові слова: активна вода, адсорбція-десорбція води, гідроколоїди, 
збивні кондитерські вироби, Ламідан. 

 
Термін зберігання кондитерських виробів визначається за двома 

комплексними показниками якості. Перший комплексний показник якості 
можна диференціювати на органолептичні показники (зовнішній вигляд, смак, 
запах, консистенцію) виробів, фізико-хімічні (масова частка вологи, форми 
зв’язку вологи) та показники, що характеризують біологічну цінність (вміст у 

mailto:shap77@mail.ru
mailto:nat-shap77@yandex.ru
mailto:shap77@mail.ru
mailto:nat-shap77@yandex.ru


62 
 

продукті білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин). Дані 
показники повинні залишатися практично незмінними протягом всього 
гарантованого терміну зберігання.  

До другої групи відносяться показники безпечності, у першу чергу - 
мікробіологічні. У тому випадку, коли хоча б один показник другої групи 
досягає граничного значення, кондитерські вироби становляться непридатними 
до вживання. Щоб збільшити терміни зберігання необхідно стабілізувати 
показники першої групи й уповільнити зміни другої. 

Під час оцінювання якості й термінів придатності харчових продуктів 
одним з визначальних фізико-хімічних показників є масова частка вологи, що у 
першу чергу впливає на розвиток мікроорганізмів. Зі зниженням масової частки 
вологи інтенсивність розмноження мікроорганізмів знижується і при 
досягненні визначеного змісту вологи припиняється. Однак для розвитку 
мікроорганізмів має значення не абсолютна вологість, а  доступність  води для 
розвитку мікроорганізмів. Даний показник називається активністю води [1]. 

Активність води визначається за величиною рівноважної відносної 
вологості, та слугує для кількісного визначення енергії зв’язку вологи з 
матеріалом: 

 
aw=(Р.В.В.)/100=Pn/Ps    (1), 

 
де aw – активність води, в десяткових частках;  
Р.В.В. – рівноважна відносна вологість, при якій продукт не вбирає в себе 

вологу і не віддає її в оточуюче середовище. 
Показник aw для чистої води без домішок рівний 1, чим міцніше зв’язана 

вода в харчовому продукті, тим нижче даний показник за значенням [2].  
«Активність води» може змінюватися від 0 до 1. Різні види кондитерських 

виробів  мають  активність  води  від  0,4 до 0,95. Контроль  показника  
активності  води дозволяє  прогнозувати  процеси, що протікають  при  
збереженні  кондитерських  виробів.  За значенням показника активності води 
всі кондитерські  вироби  розділяють на три групи: 

І група - вироби з показником активності води менш 0,65 – низької 
вологості, менш 10-13%. До них відносяться цукерки з праліновими, 
марципановими корпусами, шоколад. 

ІІ група - виробу з проміжною вологістю (аw  від 0,65 до 0,95). Вологість 
виробів складає від  13 до  35%. До них відносяться цукерки зі збивними, 
желейними, фруктово-желейними корпусами. 

ІІІ група - виробу з високою вологістю –  більш 35 %, а більш 0,9. До них 
відносяться група бісквітів і бісквітних тортів. 

У виробах з низькою вологістю активність мікроорганізмів подавлена. У 
них відбуваються процеси окислення жирів. У виробах із проміжною вологістю 
можливі й окисні процеси і мікробіологічне псування. Багато цвілевих грибів і 
дріжджі розвиваються при активності води уже вище 0,62. Активність води 
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впливає і на процеси окислювання. Максимальна  швидкість окислювання  
кондитерських виробів знаходиться в діапазоні аw від 0,6 до 0,85. 

Таким чином, визначення показника активності води окремих компонентів 
таких складних систем, як кондитерські маси, дасть змогу передбачити їх 
поведінку у процесі формування структури напівфабрикатів та цілеспрямовано 
регулювати їх технологічні властивості. 

Одними з компонентів, які істотно можуть змінювати значення активності 
води у дисперсних системах є гідроколоїди. При введенні високомолекулярних 
сполук у кондитерські маси відбувається зв’язування вільної  вологи, колоїдна 
система втрачає свою рухливість і її консистенція змінюється. Це треба 
враховувати при моделюванні  структурних  властивостей дисперсних систем 
при формуванні різних структур напівфабрикатів кондитерських виробів. 

Виходячи з цього, на кафедрі товарознавства та експертизи харчових 
продуктів КНТЕУ було розроблено нові пастильні вироби з використанням 
дієтичної добавки Ламідан та біологічно цінної добавки цикорлакт. 

Дієтична добавка Ламідан, яка використана у рецептурах нових 
пастильних виробів вміщує у своєму складі альгінові кислоти. Солі альгінових 
кислот, завдяки своїй здатності зв'язувати воду, можуть впливати на активність 
води, що важливо з позиції розвитку мікроорганізмів та збільшення терміну 
зберігання харчових продуктів. Тому, одним із основними завдань нашої 
роботи було дослідження впливу дієтичної добавки Ламідан та цикорлакту на 
процес черствіння пастильних виробів [3].  

З метою подовження гарантованого терміну зберігання та збереження 
структурних показників та показників безпечності збивних кондитерських 
виробів були  проведені  дослідження впливу терміну  та умов зберігання на 
основні показники якості на базі дослідній лабораторії Українського інституту 
фізичної хімії ім. Л.В. Пісаржевського НАН України.  

Одним з методів, що дає можливість визначити гідратаційну здатність 
речовин і їх термодинамічні параметри є аналіз ізотерм сорбції. Сорбційні 
характеристики пастильних виробів визначали на сорбційно-вакуумній 
установці Мак-Бена. 

Ізотерми адсорбції-десорбції води пастильними виробами наведені на рис. 
1. в координатах кількість адсорбованої води – її активність, яка безпосередньо 
зв’язана з відносним рівноважним тиском пари аw = Р/ Рs [2]. 

Можна відзначити, що отримані ізотерми адсорбції-десорбції води мають 
S-подібний характер і нагадують ізотерми полімолекулярної адсорбції з досить 
розвинутим гістерезисом. Такі ізотерми є характерними для тонкопористих 
адсорбентів з жорсткою пористою структурою. Проте, у випадку адсорбції води 
пастильними виробами, їх пориста структура є лабільною, тобто вона 
змінюється у процесі набухання полісахаридів.  

При детальному аналізі форми ізотерм адсорбції, відповідно до рис. 1, 
можна відзначити хвилеподібний характер кривих адсорбції в інтервалі 
активностей аw = 0,0:0,75. 
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Такий складний характер кривих можна порівняти з поступовим розвитком 
ленгмюровських ізотерм адсорбції, що відповідають утворенню першої та 
другої гідратних оболонок навколо активних поверхневих центрів 
гідроколоїдів, які входять у склад нових пастильних виробів [4]. Таким чином 
ізотерму адсорбції можна умовно поділити на три зони, в яких механізм 
адсорбції і кількість адсорбованої води буде залежати від будови гідроколоїдів 
у складі розроблених збивних виробів. 

 

  
а) Зефір – контроль б) Зефір «Перлина океану» 

  
в) Лукум – контроль г) Лукум «Східна перлинка» 

 
Рисунок 1 - Ізотерми адсорбції-десорбції води пастильними виробами 

 
Перша зона І (aw = 0-0,35) відповідає гідратації найбільш активних 

адсорбційних центрів, до яких можна віднести етильні та карбоксильні 
гідрофільні групи –СН2ОН, -СООН. Взаємодія молекул води з цими групами 
буде приводити до проникнення води в проміжки між окремими ланцюгами 
полісахаридів та їх часткового розширення. Внаслідок цього з’являється 
можливість проникнення молекул води до інших активних центрів пастильних 
виробів, наприклад, гідроксильних груп глюкозних кілець. Таким чином, при 
утворенні мономолекулярного шару (аm) вода зв'язується з гідрофільними 
групами гідроколоїдів за рахунок водневих зв’язків та полярних вода-іон і вода-
диполь взаємодій. Ця найбільш міцно зв'язана вода характеризується фізико-
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хімічними властивостями, що відрізняються від властивостей об’ємної води. 
Вона має іншу теплоємність, щільність, в’язкість, теплопровідність, здатність 
до розчинення, знижену температуру замерзання та ін. [6]. 

Наступна стадія гідратації полімерів, які входять у склад пастильних 
виробів - ІІ зона, аналогічна другій ленгмюровській адсорбції, що проявляється 
у підйомі кривої адсорбції в інтервалі активностей аw=0,35-0,75.  

ІІ зону – зону полімолеулярної адсорбції треба розглядати в межі від 
аw=0,26-0,70, тому як досліди проводилися в літній період, коли відносна 
волога повітря становила 70%. За отриманими даними, рівноважна вологість 
зефіру (контрольного зразка) дорівнює 14 %, за рецептурою – 16%, це вказує, 
що при аw=0,70 буде втрачатися волога до рівноважного стану, тобто до 14 %, а 
у дослідному зразку рівноважна волога дорівнює 16%, при аw=0,70 буде не 
втрачатися, а поглинатися волога до 17%. Така ж сама залежність 
спостерігається у дослідних і контрольних зразках лукуму. 

В ІІІ зоні відбувається процес дифузії вологи в капілярно-пористу 
структуру пастильних виробів, яка супроводжується процесом набухання і 
гелеутворення, ця зона відповідає воді найбільш мобільній і найменш зв'язаній. 
У драглеподібних виробах вона є фізично зв'язаною. Кількість води 
адсорбованої в третій зоні складає 50-88% від загальної кількості вологи (при 
аw=1,00). Такий діапазон значень відносної вологості обумовлений тим, що 
існують рекомендації по зберіганню більшості готових кондитерських виробів 
при відносній вологості повітря 70-75 % [7]. Однак можуть скластися такі 
умови зберігання, що відносна вологість повітря менша чи більша за 
встановлену стандартом, тому діапазон значень відносної вологості повітря був 
розширений з 65 до 80 %. 

Найбільшу здатність адсорбувати вологу має лукум-дослідний 
аs=0,23 см3/г та лукум-контрольний аs=0,21 см3/г, найменшою – 
зефір-контрольний аs=0,14 см3/г. В табл. 5.2 наведено кількісне значення 
вільної і зв'язаної вологи в досліджуваних зразках пастильних виробів в різних 
зонах рівноважного стану. Вільна вода має ентальпію пароутворення практично 
таку ж, як чиста вода, вона замерзає і є розчинником. 

 
Таблиця 1 - Кількість зв’язаної та вільної вологи (P≥0.95, n=5) 

Назва виробу 

Кількість зв’язаної та вільної вологи, см3 /г 
I зона и II зона, 
зв’язана волога 

аm +аn 

III зона, 
вільна волога 

ав 

загальна кількість 
сорбованої 

вологи аs=аm+аn+ав 
Зефір-контроль 0,02 0,12 0,14 
Зефір дослід 0,04 0,11 0,16 
Лукум-контроль 0,03 0,18 0,21 
Лукум дослід 0,05 0,17 0,23 
 

З даних, наведених в таблиці, можна зробити висновок про здатність 
гідроколоїдів, які входять у склад пастильних виробів зв’язувати вологу. 
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Найбільша кількість міцно зв’язаної вологи характерна для лукуму з 
додаванням Ламідану, в порівнянні з контрольними зразками. Це пояснюється 
наявністю крохмалю, який входить до складу лукум та дією альгінових кислот 
(у складі Ламідану). 

Врахувавши те, що свіжевиготовлені зразки зефіру мають вологу 16-17%, а 
лукуму – 22-24 % встановлено, що найбільш інтенсивне видалення вологи, буде 
спостерігатися в контрольному зразку зефіру, при відносній вологості 75 % і 
становить 14 %. В дослідному зразку з добавками рівноважна вологість при 
ϕ=75 %, відповідно, складає 22 %, тому інтенсивність видалення вологи буде 
значно меншою, ніж в контрольному зразку. Це обумовлює явище поглинання 
вологи зразками зефіру з оточуючого середовища, що буде призводити до 
збільшення частки рідкої фази зефіру та розчинення кристалів твердої фази. 
Очевидно, на процес поглинання вологи впливає додавання цикорлакту, який 
містить в своєму складі фруктозу. Тому зефір з цикорлактом і Ламіданом слід 
зберігати обов’язково пакованими. 

Дозування 7 % цикорлакту, замість цукру, дає можливість збільшити 
термін зберігання запакованих пастильних виробів з 30 діб до 90 діб. Тому, 
можна рекомендувати застосовувати цикорлакт і Ламідан, у виробництві 
пастильних виробів подовженого терміну зберігання. 

Порівняльний аналіз отриманих ізотерм, відповідно до рис. 1, свідчить про 
те, що ізотерми десорбції (сушіння) у всіх зразків розміщувалися вище ізотерм 
сорбції (зволоження). Характер гістерезисної петлі свідчить про те, що в 
досліджуваних об'єктах, поряд із процесом типової адсорбції і капілярної 
конденсації, відбувається набухання та гелеутворення в процесі поглинання 
вологи. Петля гістерезиса охоплює весь інтервал рівноважних тисків пари. Це 
обумовлює той факт, що процес зневоднення цілком незворотній. Після 
процесу десорбції у всіх зразках залишається від 0,01-0,03 см3/г вологи. Ці дані 
можуть свідчити про те, що деяка частина адсорбованої вологи зв'язується зі 
зразком дуже сильними зв'язками, імовірніше всього хімічними. Ця волога не 
виділяється при зазначених умовах десорбції. Найбільша кількість залишкової 
вологи міститься у дослідному зефірі з додаванням Ламідану. 

Для оцінки капілярно-пористої структури пастильних виробів визначали їх 
геометричні параметри: питому поверхню, сорбційний об'єм пор, середній 
радіус пор (табл. 2),  
 
Таблиця 2 - Геометричні параметри пористої структури пастильних виробів 
(P≥0.95, n=5) 

№ з\п Назва зразка S,м2\г Vs,см3\г d,А R2 
1 Зефір контроль 1 1,41 56400 0,5319 
2 Зефір з Ламіданом 2 1,22 24400 0,9869 
3 Лукум контроль 2 1,16 23200 0,846 
4 Лукум  з Ламіданом 6 1,38 9200 0,4819 
Сорбційні характеристики пастильних виробів визначали на сорбційно- 

вакуумній установці Мак-Бена, де на попередньо зневоднених зразках 
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здійснювали сорбцію водяної пари до досягнення гігроскопічної вологості, 
після цього проводили десорбцію в рівноважному стані.  

Процес сорбції, досліджуваних пастильних виробів, не можна розглядати 
як типові адсорбційні і капілярно-сорбційні процеси. У процесі сорбції 
відбувається набухання, яке супроводжується тим, що рухливі молекули 
водяної пари проникають в об'єм полімеру, внаслідок чого у молекул 
високомолекулярних з'єднань підвищується рухливість. Зі збільшенням 
кількості вологи, що поглинута, у ланках ланцюгів молекул полімеру зростає 
рухливість і число можливих їх розташувань. 

При набуханні заповнюються спочатку великі пори, потім дрібні. У 
процесі набухання мінімальний діаметр пор змінює свій розмір, у процесі 
дифузії вологи пори розширюються і їх розмір збільшуються. У зв'язку з тим, 
що в зефірі контрольному міститься мезопор з великим діаметром набагато 
більше, ніж в інших пастильних виробів, він має більшу здатність до набухання 
і збільшення в'язкості.  

Виходячи з даних структурних характеристик табл. 1, встановлено, що 
діаметр пор зразків дуже високий і пори мають майже неможливі розміри, 
проте поверхня зразків, яка у формулі вирішує долю розміру пор, занадто 
низька, що й обумовлює неможливий діаметр пор. Низькою питомою 
поверхнею пастильних виробів ми зобов’язані тому, що поверхня зразків дійсно 
гладка, пори відсутні, зразки мають консистенцію дуже схожу на гуму, але 
непористу, склеєну цукрами так, що воді туди не протиснутися. Саме тому, 
повна відсутність пор дає лише змочуваність поверхні, що і обумовлює дуже 
низьку питому поверхню зразків. Тому інформативними даними являються дані 
з розрахунків розподілу пор по радіусам, де видно, як зразки реагують на 
збільшення вологості повітря (у нашому випадку – вологість збільшується у 
вакуумі).  

З наведених даних розподілу пор по радіусам, можна зробити висновок, 
що додавання у вихідні зразки як зефіру, так і лукуму, водоростей - збільшує їх 
діаметри пор, а головне, збільшує їх кількість, обумовлюючи більші 
адсорбційні властивості. Проте, більш пористі зразки мають бути довше 
м’якими, що є бажаними споживчими властивостями [5]. 

Кількість мікроорганізмів у всіх зразках пастильних виробів, не залежно 
від способу пакування, протягом перших 30 діб зберігання поступово зростала. 
При подальшому зберіганні їх кількість зменшувалась. Це можна пояснити тим, 
що після 30 діб зберігання вироби втрачали вільну воду, а деяка її частка 
переходила в зв’язаний стан, недоступний для мікроорганізмів. Кількісний і 
якісний склад мікрофлори, як показника безпечності пастильних виробів, 
протягом їх зберігання знаходився в межах норм, встановлених стандартами, 
що дозволяє рекомендувати нові пастильні вироби для безпечного споживання 
впродовж 90 діб зберігання, тобто збільшити термін зберігання в 3 рази 
порівняно з гарантійним терміном, встановленим стандартом. 

Таким чином, завдяки додавання дієтичної добавки Ламідан, була 
здійснена стабілізація структурних та фізико-хімічних властивостей збивних 
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кондитерських виробів, що сприяло підвищенню агрегативної стійкості готових 
виробів протягом тривалого часу. 

На підставі проведених досліджень було розроблено технічні умови на 
нові види пастильних виробів з подовженим терміном зберігання, розроблені 
затверджені рецептури та технологічні інструкції.  
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Цель. Целью работы было исследование влияния вносимых добавок и 

способов упаковки на продление гарантийного срока хранения сбивных 
кондитерских изделий, а также изменения их качества в процессе хранения. 

Методика. В процессе исследований использованы общепринятые и 
современные методы. Количество и соотношение свободной и связанной воды 
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в новых изделиях определяли с помощью дериватографа Q 1500. Сорбционные 
свойства - на сорбционно -вакуумной установке Мак - Бена. 

Результаты. На основании проведенных исследований доказано, что 
добавление в сбивные кондитерские изделия водорослей увеличивает 
количество и диаметры пор, обусловливая большие адсорбционные свойства. 
Более пористые образцы более мягкие, что соответствует потребительским 
свойствами для готовых изделий. 

Научная новизна. Аргументировано возможность продления срока 
хранения новых пастильных изделий с 30 до 90 суток путем одновременного 
использования в составе Ламидана и цикорлакта . 

Практическая значимость. На основании проведенных исследований 
разработаны технические условия на новые сбивные кондитерские изделия с 
удлиненным сроком хранения, разработаны утвержденные рецептуры и 
технологические инструкции. 

Ключевые слова: активная вода, адсорбция - десорбция воды, 
гидроколлоиды, сбивные кондитерские изделия, Ламидан. 

 
Purpose. Aim was to study the influence of introduced additives and 

packaging methods to extend the warranty period of storage aerated confectionery, as 
well as changes in quality during storage. 

Methods. During the study used conventional and modern methods. Number 
and proportion of free and bound water in new products was determined by Q 
derivatograf Q-1500D. Sorption properties on sorption-vacuum installing Mac - Ben. 

Results. Based on the studies demonstrated that the addition of whipped 
confections algae and increases the amount of pore diameters, causing large 
adsorption properties. More porous samples softer, which corresponds to the 
consumer properties of the finished product. 

Scientific novelty. Argued the possibility of extending the shelf life of new 
pastile products from 30 to 90 days by the simultaneous use in Lamidan and 
tsikorlakt. 

The practical significance. Based on the studies developed specifications for 
new whipped confections with extended shelf- approved recipes and developed 
technological instructions. 

Keywords: active water adsorption desorption of water, hydrocolloids, 
whipped confections of, Lamidan. 
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