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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальн1сть роботи. Забезпечення населения високояк1сною ку

л1нарною  продукц1сю  повинно  зд±йснюватися  на  основ!  нових 

ефективних  технолог1й,  основаних  на  рац1ональному  використанн! 

сировини,  механ1зац11  трудомхстких  технолог1чних  операц1й, 

висок1й  харчов1й  ц1нност1  та  сан1тарноеп1дем1олог1чн1й  безпец! 

к1нцевого продукту. В техн1чно розвинутих кра1нах м'ясо та риба 

реал1зуються  найчаст1ше  у  вигляд!  нап1вфабрикатав  високого 

ступеня  roTOBHOCTi,  як1  потребують  нескладнох  доготовки  з 

м1н1мальними  затратами прац!. Ефективн1сть використованих техно

лог1й  зумовлена  високою  якАстю  продукцИ  та  повною  утил1зац1сю 

сировини. 

Розширення зон рибного промислу, освоения в1дкрито1 частини 

Св1тового океану та великих глибин  суттсво поповнили  асортимент 

столово! риби, в тому числ! малом1рними об'сктами з П1Сною й об

водненою м'язовою тканиною. 

При  преробц!  м'ясопромислових  тварин  створюсться  велика 

к1льк1сть котлетного м'яса  ( в середньому 40,3; 25,0 и 28,8% для 

яловичини,  свинини  та баранинн  в1дпов1дно), що  характеризуеться 

високим BMicTOM сполучно! тканини  (в м'яс! з яловичини   10%, 3 

свинини  та баранинн   5%) , а також  великими  втратами  в процес! 

кул1нарно1 обробки. 

Малоц1нну  рибу  й  котлетне  м'ясо  традиц1йно  направляють  на 

вироблення  вироб1в  з  фаршу,  до  складу  яких  входять 

вологоутримуюч! компоненти  й смакоароматичн! добавки.  В останн! 

роки сформувався новий напрям в науц± та практиц! щодо створення 

технолог!! фаршових  кул!нарних  вироб!в  на  основ!  комб!нування 

м'яса  або  риби  з  хзолятами  й  концентратами  б!лк!в,  мукою 

круп'яних  !  бобових  культур,  овочами,  зеленню,  м'ясом 

антарктичного крилю та !ншими добавками. 

Суттсвий  внесок  в  разробку  нових  технолог!й  комб!нованих 

м'ясних  и  рибних  продукт!в  внесли:  В.С.Баранов,  M.I.Беляев, 

В.П.Биков, В.М.Бикова, Л.1.Борисочк!на,  Н.К.Журавська,  Н.Н.Липа

тов,  В.Д.Косой,  1.В.Лер!на,  В.е.м!цик,  П.П.Пивоваров, 

О.С.Ратушний,  Н.1.Рех!на, I.А.Рогов,  А.1.Черевко, С.О,Артюхова, 

Н.Н.111ишк!на  та !нш! вчен! . 

Разом 3 ТИМ, в умовах деф!циту б!лка в харчування населения 

проблема  рац!онального  харчового  використакня  малоц!нно1 

тваринно! сировини  остаточно  не  вир!шена  з питания  б!олог!чно1 

повноц!нности  кул!нарно! продукц!!  та  представляс  !нтерес  для 



надки. 

П1двищення  ефективност!  використання  у  харчових  ц1лях 

малоцхнного  котлетного  м'яса,  яке  отримують  при  переробц! 

м'ясопромислових тварин та малом1рно1 риби 3i  зниженою товарной 

ц1нн1стю, с актуальною народногосподарчою проблемою. Це визначило 

необх1дн1сть  пошуку  нових  нетралиц±йних  р1шень  технолог1чних 

задач  переробки  тако! сировини  для  отримання  БИСОКОЯК1СНИХ 

харчових продукт1в, грунтуючись на сучасних досягненнях науки про 

харчування. 

Досл1дження проводилися у в1дпов1пност± з 111ЛЬОБОЮ комплекс

ною  науковотехн1чною  програмою  О.Ц.ЗО.  "Розвиток  виробництва 

б1олог1чно повноц1нних харчових продуктхв на основ! комплексного 

використання сировини та зменшення його втрат" Б1ДПОВ1ДНО З дого

ворами  3  Всерос1йським  НД1  рибного  господарства  та  планами 

М1н1стерства рибного господарства. 

Загальна мета досл1джень    рац1онсШьне  використання 

тваринно!  сировини  зменшено!  ц1нност1  в  виробництв! харчово! 

продукцИ  на основ! ефективних технолог1й б1олог1чно повноц1нних 

м'ясорибних кул1нарних вироб1в. 

Загальн!  взасиозв'язан!  задач!,  що  випливають  з  основно! 

мети досл!дження: 

 розробити наукову концепц!ю п!двищення якост! та харчово! 

ц!нност1  куланарних  вироб!в,  що  виробляються  на  п!дприемствах 

громадського харчування на основ! сировини водного та тваринного 

походження зменшено! ц!нност!; 

  вивчити  та  науково  обгрунтувати  можлнв!сть  сполучання  в 

одному кул!нарному вироб! м'яса теплокровних тварин та мускульно! 

тканини риб; 

 провести  медико&!олог!чн! досл!дження  сум!сност! б!лк!в 

та !нших харчових речовин м'яса  та риби; 

  виконати  лог!чний  та  формальний  анал!з  фактор!в,  що 

впливають на формування якост! кцл!нарних вироб!в з комб!нованнх 

м'ясорибних  фарш1в; 

  оптим!зувати  рецептури  м'ясорибно! натурально! с!чено!, 

котлетно!  та  пастопод!бно1  мае  а  також  формованих 

нап!вфабрикат!в; 

вивчити  вплив  технолог!чних  фактор!в  середовища  (рН 

середовища,  и!ри  здр!бнення,  сп!вв!дношення  р!зних  компонент!в 

рецептури  фаршових  мае)  на  ВУЗ,  реолог!чн!  характеристики  та 

адгез!йн! властивост! кул!нарних  нап!вфабрикат!в  з позиций,  як! 



забезпечують  механ1зоване  формування,  збереження  ix  якостей  в 

npoueci  транспортування,  збер1гання  та  теплово!  кул1нарно1 

обробки; 

  розробити  та  досл1дити  способи  нейтралхзацаг  специф1ч

ного смаку та запаху рибного  компонента м'ясорибних  кул1нарних 

виробав; 

досл1ДИТИ  х1м1чний  склад  б±лкового  та  л1п1дного 

компонент1в,  м1неральний  склад,  органолептичн!  властивост!, 

поживку  та  енергетичну  ц1нн1сть  м'ясорибноа  кул1нарно1 

продукцИ; 

розробити  та  науково  обгрунтувати  методи  контролю 

сп1вв±дношень  м'ясного,  рибного  та  рослинного  компонент1в  в 

склад! м'ясорибних кул1нарних вироб1в; 

розробити  та  впровапити  в  галуз!  нормативнотехн1чну 

документац1ю на комб1нован1 м'ясорибн! вироби. 

Наукова новизна.  Теоретично  та  експериментально 

обгрунтована  наукова  концепц1я  п1двищення  харчово!  ц1нност1 

м'ясних  кул1нарних  вироб1в  на  основ!  створення  комб!нованих 

м'ясорибних продукт!в, сбалансованих за ам!но та жирнокислотним 

складами. Розроблено  та  науково  обгрунтовано  зас!б  як!сного 

покращення м'ясних с!чених продукт!в шляхом уведення до !х складу 

повно1д!нних  рибних  б!лк!в  та  пол!ненасичених  жирних  кислот 

л!п!д!в  риб.  Вивчена  та  науково  обгрунтована  б!ологг!чна 

сум!сн!сть б!лк!в м'яса та риби в одному куланарному вироб! та ix 

висока засвоюван!сть. Теоретично  встановлен! та  експериментально 

п!дтверджен!  емп!ричн! залежност! ВУЗ  та  н!жност! м'ясорибних 

фаршових  систем  в!д  концентрац!!  в  них  рибного  фаршу  та  його 

вологост! дл р!зних  значень рн  середовища, як! використан! для 

створення ново! технолог!! м'ясорибних кул!нарних вироб!в. 

Методами математичного планування експеримента оптим!зован! 

сп!вв!дношення м'яса, риби та !нших компонент!8 в рецептурах, що 

забезпечують най6!лыи висок! ф!зикох!м!чн!, структурномехан!чн! 

та  органолептичн!  показникн  якост!  готових  м'ясорибних 

кул!нарних вироб!в. 

Вперше  отриман!  дан!  про  харчову  ц!нн!сть  м'ясорибних 

кул!нарних  вироб!в, зумовлену  високим р!внем  б!лк!в,  л!п!д!в та 

м!неральних  речовин,  збалансованим  ам!нокислотним  складом, 

високим BMiCTOM моно та пол!ненасичених жирних кислот. 

Теоретично  обгрунтован!  та  експериментально  розроблен! 

методи  контролю  основних  компонент!в  м'ясорибних  кул!нарних 



вироб1в. 

Новизна  розроблених  р1шень  та  технолог1й  п1дтверджена 

авторським св1доцтвом )й1138102 та 6 заявками на патент Украхни.. 

До захисту винесено: 

наукове  обгрунтування  концепцИ  п1двищення  показникав 

61олог1чно1  та  харчово!  ц1нност1  м'ясних  с1чених  кул1нарних 

вироб1в; 

наукове  обгрунтування  6аолог1чно1  сум±сност1  б±лк1в 

м'ясних та рибних продукт1в в одному кул1нарному вироб!; 

наукове  обгрунтування  як1сних  зм1К  функц1ональних 

особливостей с1чених, котлетних та пастопод1бних фаршових мае; 

  науков!  принципи  оптим±зац11  технолог1чних  peглaмeнтiв 

м'ясорибних кул1нарних вироб1в; 

  пауков!  принципи  мвтод1в  контролю  рецептурного  складу 

хомбанованих м'ясорибних сачених вироб1в. 

Практична ц1нн1сть роботи.  Результата досл1джень, виконаних 

на  протяз!  15  рок1в,  дали  МОЖЛИБ1СТЬ  на  база  розроблених 

технолог1й  органазувати  виробництво  б1олог1чно  повноц1нних 

м'ясорибних продуктов в масштаб! системи громадського харчування 

та рибно! галуз! б!льше 70 найменувань на основ! котлетного м'яса 

промислових  тварин  та  малом!рно1  риби  знижено!  товарно! 

ц!нност!;  дозволили  покращити  як!сть  та  харчову  ц!нн!сть 

кул!нарних фаршових вироб!в. 

Розроблен!  методи  контролю  к!льк!сного  сп!вв1дношення 

м'ясного,  рибного  та  рослинного  компонент!в комб!нованих 

м'ясорибних кул!нарних вироб1в. 

Реал1зац!я результат!в досл1джень. Розроблен! та затверджен! 

техн!чн! умови  та  технолог!чн! !нструкц!1  на  нап!вфабрикати  та 

кул!нарн!  вироби  з  м'ясорибно!  сировинн:  шн!цель,  биточки, 

палички, зрази, тефтел!, зап!канка  (ТУ №1595188, ТУ №1595288, 

ТУ »1596388, TI та ТУ №1595188 ДЛЯ п!лприемств  громадського 

харчування  (п.г.х.),  TI та ТУ №1595288 для п.г.х., TI до ТУ 

№1595388 для п.г.х., TI до ТУ №1595288 для п!дприемств рибно! 

промисловост! (п.р.п.), TI до ТУ №1595188 для п.р.п., TI до ТУ 



№11595388  для  п.p.п.;  ТУ  та  TI  №558/46.610476627193 

на  ковбаси  нап1вкопчен1  м'ясорибн1,  ТУ  та  TI  на  ковбаси 

сирокопчен! (проект). 

Розроблен! технолог1чн1 карти на м'ясорибн! кул1нарн± вироби 

(б1льше  40  найменувань):  натуральн!  с1чен1  (шн1цель,  палички, 

запАканка  та  1н.): з  котлетно! маси  (биточки,  зрази,  "1жаки", 

котлети  "Полевые",  "Осенние",  "Чар1вн1",  "Луговые",  "Крым", 

"Кастрополь",  "Студенческие",  "Аппетитные",  "Здоровье", "Волна", 

локшинник м'ясний; буряк, фарширований хомб1нованим  м'ясорибним 

фаршем; запаканка покастропольськи та 1н.) а також пастопод1бн1 

вироби 3 паштетно! маси  (паштети "Пикантный",  "Закусочный", фарш 

"Белковый", биточки паров! любительськ!, б1фф1ш). 

Нов!  технолог!!  м'ясорибних  продукт!в  впроваджен!  на 

п!дггрисмствах громадського харчування 29 м!н!стерств та в!домств 

краан СНД. 

Публ!кац!!. За темою дисертац!! опубл!ковано 40 роб!т, в то

му числ! авторське св!доцтво та 4 наукових зв!та з НДР. 

Об'ем роботи. Дисертац!я  складасться  з вступу, шести  глав, 

висновк!в, списку л!тератури та податк!в. Об'см дисертац!!  309 

стор., в тому числ! 25 рисунк!в ! 62 таблиц!. Додатки до дисерта

ц!! вм!1цують акти  виробничих  випробувань, протоколи  дегустац!й, 

дов!дки  про  впровадження,  результати  математикостатистично! 

обробки експериментальних даних, Б!бл!ограф!я 257 найменувань. 

3MICT РОБОТИ 

У вступ! стисло викладено стан питания, актуальн!сть, сфор

мульовама  наукова  концепц!я,  обгрунтован!  ц!ль  та  задач! 

досл!джень. 

В огляд! л!тератури з критичних позиц!й проведено анал!з на

уково!, техн!чно! л!тератури,  патент!в  та авторських  св!доцтв з 

теми.  Розглянут!  позитивн!  якост!  та  недол!ки  технолог!й 

комб!нованих  м'ясних  та  рибних фаршових  кул!нарних  вироб!в, що 

застосован!,  тенвенц!!  влосконалення  технолог!й.  Обговорен! 

в!дом! способи нейтрал!зац!1  специф!чних  смаку  та аромату  м'яса 

морсько!  та  океан!чно!  риби,  позитивн!  якост!  та  нвдол!ки 
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пан1рувальних  матер1алхв,  що  використовуються  при  формуванн± 

фаршових  кул1нарних  вироб1в  з  м'яса  та  риби.  Велику  увагу 

прид±леио питаниям харчово! ц1нност1, вологоутримуючхй зпатност! 

та структурномеханхчним властивостям рибних та м'ясних фарш1в та 

вироблених  3  них  нап1вфа6рикат1в.  Розглянут!  ф1зикох1м1чн1 

зм1ни, що в1дбуваються при теплов1й  кул1нарн1й обробц! фаршових 

кул1нарних вироб1в з риби та м'яса. 

В огляд! лхтератури показано, що рац1онал1зац1я  кул1нарного 

використання  малоц1нно1  риби  та  котлетного  м'яса  базуеться  на 

комб1нуванн1 рибних або м'ясних фарш±в з подр1бненими  продуктами 

рослинного  та  тваринного  походження,  в тону  числ! з м'ясом  та 

1золятами  б1лк1в антарктичного  крилю. Подалыний розвиток  даного 

паукового напрямку  доц1льно вести шляхом прямого комб1нування в 

одному  кул1нарному  вироб! мускульноа  тканини малоц1нно1 риби та 

котлетного м'яса м'ясопромислових тварин, створення на ц1й основ! 

ефективних  TexHonorifi  виробництва  б1олог1чно  повноц1нних 

кул!нарних вироб1в. 

Об'екти та методи дослгдження . Об'сктами  досл1дження  були 

ставрида  (Trachurus  trachurus),  минтай  (Theragra 

chalcogramma),  хек  ср1блястий  (Merluccius  bilinearis), 

тр1ска  {Gadus  morhua  morhua),  льодяна  (Chalnocephalus 

aceratus), яловичина 1 та 2 категор1й, свинина жирна, м'ясна, з 

яких  виробляли  нап1вфабрикати  та  готов!  вироби  широкого 

асортименту. 

Схема досл1джень представлена на рис.1. 

в теоретичних досл1дженнях проведено критичний анал1з науко

во1 проблеми  (1), сформульовано наукову концепц!»  (2), теоретичн! 

та  практичн! передумови  проведения  досл1джень  (3) ,  попередн1й 

анал1з  експериментальних  даних  (4),  одержано  статистично 

достов1рн1 характеристики(5), проведено кореляц1йний(6) та регре

с1йний  (7)  аналхзи,  синтез,  включаючи  формулювання  зак1нчення 

(8), та висновки (9). 

Окрем! показники  якост! продукцИ  вибирались для вивчення, 

виходячи 3 ц1л1 а також загальних i окремих задач досл1дження. 

Комплексн! експериментальн! дослАдження проведен! з викори

станням  сучасних  х1м1чних,  ф1зичних,  б1олог1чних,  б1ох1м1чних 

метод1в  (газор1динно1  хроматограф!!,  !мунолог!чний,  г!стох!м!ч



НИИ, спектрофотометричний) а також органолептично! оц1нки якост! 

фаршових мае, иапавфабрикат1в i готових вироб1в. 

Оптим1зац1я рецептур м'ясорибних напавфабрикат1в проводила

ся методами математичного планування експерименту (10). 

Розробка  нових  технолог1й  м'ясорибних  нап1вфабрикат±в  та 

готових вироб1в включала восл1вження: рН середовища м'ясорибних 

фаршових мае та нап1Бфабрикат1в  (11), ВУЗ  (12), реолог1чних ха

рактеристик  (13) , BMicTy летких основ  (14) i триметилам1ну  (15) , 

органолептичних  показник1в  якост!  (16),  загального  х1м1чного 

складу  (17),  м±кроб1олог1чних  показник1в  (18),  6ionori4Hoi 

cyMicHocTi б1лкав м'яса та риби на тваринах, що ростуть  (19), та 

за  допомогою  тестм1кроорган1зму  Tetrahymena  pyriformis  (20), 

аи1нокислотного складу б±лк1в i обчислення ам1нокислотного скора 

есенц1альких  ам1нокислот  (21), вм1сту  ам1нного  та  не61лкового 

азоту  (22), вирахування белкового як±сного показника  (23), кис

лотного  числа  Л1п1д1в  (24), пероксияного  числа  лiпiдiв  (25), 

вм1сту  летких  жирних  кислот  (26),  жнрнокислотного  складу 

л1п1дного компонента  (27), м1нврального складу (28). 

Експериментальн!  досл1дження  в  галуз!  контролю  якост! 

м'ясорибних нап1вфабрикат1в та готових вироб1в проводились мето

дами: прецип1тац11 в р1динному середовищ!  (29), г1стох1м11 (30), 

спектрофотометр!!(31),  ядерномагн!тного  резонансу  (30), 

газор!динно! хроматограф!! (33). 

Експериментальн! дан! обробяялися методами математичноа ста

тистики 3 використанням обчислювально! техн!ки. 
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Рис. 1. Об'скти та схема досл1джень 
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Смаження нап!вфабрихат1в проводили при температур! SOIVO'C 

на протяз! часу,  необх!дного  для  створення  рум'яно! скоринки з 

обох бок!в, пот1и куп!нарн! вироби доводипися до готовност! в жа

рочн!н  шаф!  при  температур!  250280°С  по  досягнення  в  товщ! 

виробу температури 85°С. Зап!кання зраз проводили в жарочн!й шаф! 

при температуре 250280°С, 

Ступ!нь готовност! вироб!в контролювали по !11активац!1 кис

ло! фосфатази. 

К!льк!сть  вологи  визначали  висушуванням  при  температур! 

105°С до пост!йно! маси; к!лыс!сть жиру визначали метолом Фолча, 

азоту   методом К'сльдаля,  золи   озоленням  наважки в муфельн!й 

печ! при температур! 50060©"С. 

Величину  рн  у  водному  екстракт!  продукту  визначали 

потенц!ометричнии методой; загальиу  киспотн!сть   за ГОСТ 4288

76. Пероксидн! та кислотн! числа визначали  за ГОСТ 7702.174, а 

також  визначали  наколичення  продукт!в,  що  реагують  з 

2т!обарб!туровою кислотою. 

Жирнокислотний  склад л!п!д!в визначали методом  газор!динно1 

хроматограф!! на  хроматограф!  "Кол!р"  з  полум'яно!он!зац!йним 

детектором;  летк!  жирн!  кислоти  визначали  за  ГОСТ  7702.174; 

аам!нний азот визначали за реакц!€ю з н!нг!др!новим реагентом за 

метолом Г.А.Узбекова, модиф1ковамим ВНДХМПом. 

Ам!нокислотний  склад  б!лк!в  визначали  на  ам!нокислотному 

анал!затор!  Hitachi835  (Япон!я);  макро  та  м!кроелементарний 

склад  атомноаясорбц!йним, колориметричним ! полум'янофотомет

ричним методами. 

Засвоюван!сть  б!лк!в  м'ясорибних  вироб!8  визначали  за 

коеф!ц!снтом  ефективност!  б!лка  в  досл!дах  "in  vivo"  (на 

тваринах, що ростуть) та з допомогою твстм1кроорганизму Tetrahy

itiena pyriformis;  вологоутримуючу  здатн!сть  м" ясорибного  фаршу 

визначали пресметолом  Г.Грау та Р.Хамма в модиф!кац1! В.П.Воло

винсько! та Б.Я.Кельман. 

Органолептичну  оц!нку  кул!карних  вироб!в  проводили  по 50

бальн!й систем! з урахуванням коеф1ц!снту важливост!, що дор!внюс 

10. 

Сан!тарног!г!ен!чну  оц!нку  нап!вфабрикат!в  i  готових 

вироб!в проводили  за ГОСТ 10444.184, 10444.275, 10444.385 

10444.675,  10444.786,  10444.888,  10444.988,  10444.1189, 

10444.1288, 10444.1491, 10444.1595, а також за ГОСТ 428876. 

Результати статистично оброблялись за допомогою ЕОМ ес1020. 

Можлив!сть поглинання р!дини фаршами визначали  г!столог!чним 
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методом.  Г1столог±чн1  эр1зи  досладжуваних  зразк1в  виконувал!, 

в1дпов1дно  3  методикою,  розробленою  в  Донецькому  медийному 

1нститут1 1м. М. Горького. Сер1йн1 г1столог1чн1  зр1зи фарбували 

гематоксил1неозином, п1рофуксином за Ванг1зоном. 

Густоту  розпод±лу  та  об'ем  м'язових  кл1тин  (волокон) 

розраховували за методом квадрат±в С.А.Салтикова. 

Реолог1чн1  досл1д}кення:  визначення  м1цност1  та  величину 

пенетрацИ  проводили  на прибор! FoodChecker  (Япония);  граничив 

напруження  зсуву    на  пенетрометр!  КП2;  модуль  пружност! 

вим1рювали на линамометричних вагах. 

, BMICT  хл16а,  цибул!,  м'яса  та  риби  в  комб!нованих  фаршах 

визначали  спектрофотометричним  метолом  (14 та УФд1апазони) на 

спектрофотометр! Spelcord  (ФРН), реакц1ЕЮ прецип!тац!1 в р!динному 

середовищ!, колориметричним методом. 

0птим!зац!ю  рецептур  розробпених  м'ясорибних  фарш!в 

зд!йскювали метолом математичного планування експерименту. 

Практична ц!нн!сть роботи.  Розроблено  рецептури  та 

технолог!чн! схеми виробництва комб1нованих м'ясорибних вироб!в 

3  м'ясорибних  натуральних  с!чених  фарш!в,  з котлетно! маси  та 

пастопод!биих  фаршових  систем  на  основ!  яловичини,  жирно! 

свинини, ставриди, м!нтая, хека, тр!ски. На основ! цих  фаршових 

систем  розроблен!  рецептури  та  технолог!чн!  схеми 

централ!зованого  виробництва  м'ясорибних  кул!нарних  вироб!в: 

натуральних с!чених  (шн!целя м'ясорибного натурального с!ченого, 

паличок  м'ясорибних,  зап!канки  м'ясорибно!),  з котлетно! иаси 

(зрази  м'ясорибн!,  котлети  "Полевые",  "Осенние",  "Чар!вн!", 

"Луговые",  "Крым",  локшинник  м'ясний,  котлети  "Кастрополь", 

"Студенческие", "Аппетитные", "Здоровье", "Ежи", "Волна", буряк, 

фарширований  комб!нованим  м'ясорибним  фаршем,  зап!канка 

покастропольськи) а також пастоподхбних вироб!в з паштетно! масн 

(паштети  "Пикантный",  "Закусочный", фарш  "Белковый", биточки па~ 

ров! любительськ!, 6!фф!ш). 

Лог!чний  та  формальний  анал!з  та  синтез  фактор!в,  що 

визначають як!сть комб!нованих м'ясорибних фарш!в.  Основною за

дачею досл!дження  було  визначення  оптимально! к!лькост! рибного 

фаршу та його вологост! в комб!нован!й систем!. Ц! основн! факто

ри  були  прийнят! як  вх!лн! параметри  модел!,  як!, врешт!решт, 

визначають  як!сть  м'ясорибних  кул!нарних  вироб!в.  На  п!дстав! 

попередньго анал!зу було визначено зону факторного простору. Для 
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першего фактора  в±д 10 до 50%, для другого  в1д 68,0 до 71,0% 

3 1нтервалом вар1ювання 10% и 0,5%. 

Параметрами  оптим1зац11  правили:  консистенц1я  (У ),  смак 

(У ),  запах  {У ),  зовн1шн1й  внгляд  {У ).  На  основ!  обробки 

експериментальних  даних бцли  одержан! математичн! модел! впливу 

к1лькост! рибного фаршу та його вологост! (а також ix взасмного 

впливу) на параметри оптим!зац!1: 

У  = 3,6  0,6 X + 0,7 х  + 0,06 X X  (1) 

у  = 4,3   0,2 X + 0,4 X  (2) 

у  = 60,6  9,8 X + 14,6 X + 13,9 X X  (3) 
3  3  2  1.  2 

У  = 19,2  0,1 X + 1,4 X + 1,6 X X  (4) 

Одержан! функц!! в!дгуку  параметр!в  оптим!заЦ11  дозволили 

визначити  напрям  досягнення  оптимального  р!1лення:  зб!льшення 

к!лькост! риби  в  продукт! та  зниження  вологост! фаршу.  Однак 

велика  к!льк!сть  риби  негативно  в!дбивасться  на  органолептичних 

показниках якост! продукта. Встановлено, що оптимальними парамет

рами  при  комб!нуванн!  котлетного  м'яса  з  рибним  фаршем,  як! 

забезпечують  високу  як!сть  вироб!в,  с  волог!сть  70%, р!вень 

зам!ни м'яса рибою  50%. 

Таким  чином,  вираховано  оптимальне  сп!вв!дношення  риби  та 

жирно!  свинини,  овоч!в  та  соус!в,  а  також  яловичини  та 

овочефруктово! сировини, 

Встановлено,  (табл.1),  що  вологоутримуюча  здатн!сть б!лк!в 

м'ясорибних  натуральних  с!чених  систем,  як!  складаються  з 

яловичини,  ставрида  та  наповнювач!в  {шн!цель  м'ясорибний 

натуральний  с!чений)  п!д  час  смаження  основним  способом 

знижусться  на  3,63%.  П!д  час  смаження  у  фритюр!  вироб!в 

м'ясорибних  натуральних  с!чених,  як!  складаються  з  свинини, 

ставрили та наповнювач1в  (палички м'ясорибн!, пан!рован! у т1ст! 

"кляр") ВУЗ  знижусться  на  28,5%. А п!д  час  зап!кання  вироб!в з 

м'ясорнбно!  котлетно!  маси,  що  складасться  з  яловичини, 

ставриди,  хл!ба  та  !нц1их наповнювач!в  (зраз  м'ясорибних),  ВУЗ 

знижуеться на 3,22%. Однак в процес! збер!гання нап!вфа6рикат!в ! 

готових  вироб!в  в!д  О  до  48  годин  спостер!гаеться  зниження 

вологоутримуючох  здатност!  на  2,77  !  3,8%;  3,4  !  3,71%  в 

нап!8фабрикат! та готовому вироб! в!дпов!дно. Разом з цим устан

овлено,  що  рН  середовища  при  збереженн!  нап!вфабрикат!в  та 

готових  вироб!в  в!д  О  до  48  годин  незначно  зростас,  рН 

м'ясорибних вироб!в при сп!вв!дношенн! м'яса та риби 1:1 повинне 

знаходитися  в  межах  в!д  6,0  до  6,9  при  умов! доброяк!сност! 
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BHxiflHoi сировини. Вологоутримуюча  здатн1сть в ycix зразках при 

такому рН максимальна. 

П1д  час  Harpisy  м'яса  та  риби  вологоутримуюча  здатнхсть 

бхлк1в знижусться, оск1льки в1дбуваеться агрегац1я  денатурованих 

б±лкових  молекул,  яка  супроводжуеться  скороченням  числа 

л±оф1льних центрхв молекул. Н1жн1сть м'яса та риби взаемозв'язана 

3  хх  вологоутримуючою  здатн1стю. 

Сл1д в1дзначити, що в зразках и'ясорибних фарш1в, вм1щуючих 

як  наповнювач  xni6,  в  середньому  ВУЗ  скпадас  56,4%.  Це  значно 

вище ВУЗ м'ясних i рибних фарш1в, пор1внкяочих в1дпов1дно 49,7% та 

42,8%. 

Таблица 1. 

Вологоутримуюча здатн1сть та рН нап1вфабрикат1в i 

готових кулхнарних виробхв з м'ясорибнох сировини  (п = 15) 

ВУЗ,  % до загальн. 
вм1сту вологи  рн 

Вид виробу  тривал1сть збер1гання, год. 

0  24  48  0  24  48 
Шн1цель м'ясний натуральний с1чений з яловичини 
'  наШвфабрикат  f''̂ ^̂ ^  I  :  ^,01^^  

ќ  готовим вир1б  54,57      6,20 
+ 0,53      ± 0,08 

Шн1цель м'ясний натуральний с1чений з свинини 
ќ нап±вфабрикат  52,03      5,91 

i 0,10      i 0,08  
ќ готовий вир1б  50,07      6,03 

i 0,12      i 0,07  
Шн1цель натуральний с1чений э ставриди 
ќ нап1вфабрикат  4 1 , о з    6 , 3 0 

 0,08      ^0,01 
ќ готовий BHpi6  40,01      6,05 

 0,05      io,03 

^
'ясорибна  натуральна  схчена  фаршова  иаса  (шн1цель  м'ясорн&ний 
ПбвЙ1»йШ+етаврида1:1)44,18  45,83  46,95  6,00  6,34  6,56 

нап1вфабрикат  ±  0,31  ±  0,27  ±  0,38  ±  0,16  ±  0,12  ±  0,2 
•  готовий вир1б  40,35  43,71  44,15  6,30  6,52 

± 0,16  ± 0,14 + 0,27 + 0,13 ± 0,18 
Папички м'ясорибн! (свинина+ставрида 1:1) 

ќ напхв^абоикат  ^°'°^  ^^'^З  55,16  6,22  6,26 напхвфабрикат  ^  ^.^^  ^  ^.^^  ^  ^̂ .̂i ± о,25 ± 0,11 

•  готовий вир1б  48,23  49,12  52,31  6,52  6,57  6,64 

М'ясорибна  котлетна маса  (зрази м'ясорибн1;ял08ичина+ставрида 

>'н1пхв4абоикат  ^̂ '̂ "̂   5^'°''  ^9,97  6,35  6,41  6,50 напхвфабрикат  ^ ^ 28  ± 0,20 ± 0,21 ± 0,11 ± 0,14  ±0,23 

ќ  готовий вир1б  53,35  56,19  57,07  6,65  6,68  6,75 
± 0,11  ± 0,14 + 0,18 + 0,24 ± 0,17  ±0,26 

7, 
±0 
06 
,11 

6, 
±0 
34 
,28 
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3  метою  визначення  махсимальнох  кгпькост!  в1льнох  та 

зв'язано!  вологи  в  комб1нованих  м'ясорибних  фаршах  проводили 

досл1дження  на  ядерномагн1тному  спектрометр! "Тесла  ВС467"  з 

максимально допустимою напружен1стю магн1тного поля 9000 ерстед. 

На рис.2 показано  залежн1сть  в1дносно1  ±нтенсивност1  1/1^ ЯМР

спектра водню на частот! 43 МГц  в!д  к!лькост! надм!рно1  води в 

досл1джуваних  зразках  при  напруженост!  магн!тного  поля  1000 

ерстед. 

Уи 

ол 

0 3 

ох 

04 

\ 
1 

! 

\  \ 
\  Ч 

i  2 \ 
1 

"о^

/ 

W 

"о^"о^

о  20  40  60  К0,% 

Рис.2, Вплив )с!лькост1 надм!рноа. воли в зразках 

м'ясорибного  фаршу на в!дносну  !нтенсивн!сть 

ЯМРспектра водню: 1  фарш "яловичина + риба"; 

2  фарш "свинина + риба", 
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Досл1дження  реолог1чних  показник1в  м'ясних,  рибних  та 

м'ясорибних  комб1нованих  нап1вфабрикат1в  св1дчать  про  те,  що 

фарш! волод1ють  т±ксотропними  властивостями,  причому  в1д6удова 

структури  (тобто повторна зб1льшення м1цност1) в±дбувасться трохи 

швидче.  Про  реолог1чн1  властивост!  фаЕяи1в  судять  по  зм1н! 

MiuHocTi,  еластичност! та  в'язкост!.  Bci ц1  показники  в1дбива

ються на консистенцИ комб1нованих фарш1в. 

KpiM того, консистенц1я готових с1ченкх комб1нованих вироб1в 

на  основ!  м'яса  та  риби  безпосередньо  залежить  Б!Д 

вологоутримання, жирност!, м!ри  подр!бнення  та  характеризуеться 

величиною  граничного  напруження  зсуву.  В  зр!внянн!  з!  зм!ною 

!нших  реолог!чних  характеристик  (пластично!  та  ефективно! 

в'язкост!, липкост!, об'емко! характеристики ! таке !н.) гранична 

напруження  зсуву  б!льш  чутливе  до  зм!ни  технолог!чних  ! 

м&хан!чних фактор!в. Тому цей показник використовували для оц!нки 

якост! м'ясорибних фаршових вироб!в в процес! ix приготування. 

Так, найб!льше напруження зсуву мае м'ясорибний натуральний 

с!чений фарш з ставриди  та жирно! свинини  (3:1) ! напованювач!в 

(у  вироб!  "1жаки")    1180,8  Па,  що  на  212,2  Па  вище,  н!ж  в 

контрольному  зразку  (рибн!й  котлет!).  Це  зумовлено  тим,  що  до 

складу  цого  фаршу  входить  сир  ( який  мае  граничне  напруження 

зсуву, що  впливае  на  пружноеластичн! властивост! фаршу).  Жирна 

свинина,  уведена  в  рецептуру  виробу  як  пластиф!куюча  добавка, 

знижуюча ефективну в'язк!сть та липк!сть, зб!льшуюча пластичн!сть 

фаршу. Однак в жирн!й свинин! м!стяться б!лки як м'язово!, так  ! 

сполучно! тканини, утворкюч! м!цн! зв'язки  с сольовиии м!стками 

б!лк!в  фаршу  риби.  Отже,  граничне  напруження  зсуву  зростае  в 

пор!внянн! 3 !ншими виробами, що не м!стять в сво!х рецептурах 

вказаних вище продукт!в. 

Встановлена  законом!рн!сть  спостер!гасться  в  !нших 

мясорибних  натуральних  с!чених  системах,  як!  скпадаються  з 

яловичини,  жирно!  свинини,  ставриди  та  наповнювач!в. 

В!др!зняються  вони  видом  та  к!льк!стю  наповнювач!в,  як!  або 

знижують, або зб!льшують граничне напруження зсуву. Цей  показник 

у  таких  виробах,  як  котлети  "Апетитные",  "Студенческие", 

"Здоровье"  знаходиться  в  сл!дуючих  межах;  756,6...963,7  Па; 

в  котлетах "Осенних"  691,4 Па. 

В  загальному  випадку ,  системи,  спор!днен!  з  фаршовими 

м'ясними  продуктами,  важко  описати  единою  реолог!чною  моделлю. 

Вона  може  бути  вибрана  в  залежност!  в!д  конкретних  умов, 

наприклад,  в!д  концентрац!!  скпадових  компонент!в  рецептур 
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фарш1в, BiflHOCHOi швидкост! фаз, форми часток, виду деформац!! та 

зм1нюватися в залежност! в1д умов задач!, а також в1д гюжливост! 

реал1зац11 одержаних р1внянь. 

Таким чином,  в даному  випадку  загальне реолог1чне равняння 

стану  в'язкопружного  пластичного  середовища  м'ясорибно!  маси 

зБодиться до най61льш загального Л1н1йного р1вняння виду. 

а, 

С'  =  а  +  Р5  =  Р  +  2J"  TJ  ( t  S )  j i k  (S)  d S ;  (5) 
JAr  ±J€  J J e  d.f< 

\o  I > | P  I , 
де: 6   символ Кронекера; 

a   напруження. Па; 
Jijc 

1нтереал часу. 

Р±вняння  (5)  визначальне р1вняння нестискуваного л1н1йного 

пружнопластичного  середовища,  що  характеризусться  лише  опиасю 

функц1сю пам'ят! T)(S). Останню можна представити у вигляд! супер

позицИ експонент з часами релаксац!!: 

n(t) =  —^  е  :̂,  ,  (6) 

де: 71   константи, що мають розм1рн1сть релаксац1йно1 

в'язкост!, Па; 

Т.  час релаксацИ, с. 

Таким  чином,  фаршов!  ком61нован1  м'ясорибн!  продукти  як 

дисперсн! структурован! системи можна описати в умовах зсув1в де

формацИ  узагальненим  равнянням  л±н1йного  пружнопластичного 

середовища  Шведова  для  випадку  багатьох  час1в  релаксацИ. 

Властивост! фарш!в  будуть залежати  в!д  наповнювач!в, що входять 

до ix складу. 

Г!дротерм!чна  обробка  досл!джуваннх  зразк1в  приводить,  як 

правило,  до  зм!нення  залежност! модуля  пружност!  в1д  единиц! 

часу, шо виражасться у вигляд! функц!а: 

Et/Eo = Ј(1пТ),  (7) 

да: Ео  значения п'ятисекундного модуля пружност! системи; 

Et  йоге зм!нення за часом. 

На  рис.З  представлен!  узагальнен!  крив! релаксац!!  деформац!! 

фаршових систем. 

Така залежн!сть дозволяе пор!вняти релаксац!йн! властивост! 

гелей, що мають р!зний модуль пружност!, 
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Рис.3. Залежн1сть привеленого модуля в1д логарифма часу 

( Зразки 713 сира ) 

7  м'ясо:риба:водагхл1б  (1:1:1:0,5) 

8  м'ясо:риба:вода:хл1б:цибуля(1:1:1:0,5:0,5> 

9  и'ясо:риба:вода:хп1б:цибуля (1:1:0,5:0,5:0,5) 

10  м'ясо:ри6а(вар.):вода(1:1:1) 
11  н'ясо:риба:(вар.>вода:хл1б:цибупя(1:1:1:0,5:0,5) 

12  м'ясо:риба:вода:цибуля смаж,(1:1:1:0,5) 

13  м'ясо:риба:вода:хл1б:цибуля  смаж.(1:1:1:0,5:0,5) 
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Як бачимо 3 приведених даних, форма релаксац1йних кривих для 

Bcix досл1джуваних систем однакова й, певно, в1дпов1дас повед1нц1 

систем, що знаходяться в початков1й зон! переходу з склопод!бного 

в високоеластичний стан, 

Вимарювання  модуля  пружност!  зразк1в,  що  не  зазнали 

г1дротерм1чно1  обробки,  показало,  що  введения  D  систему  хл!ба 

зб1льшус, а  цибул!   зменшус  м1цн1сть  зразк±в.  Оск1льки  важко 

припустити, що при  зм1шуванн1 фарш1в м'яса  та риби  з хл1бом  та 

цибулею  в1дбувасться  взасмодая  макромолекулярних  компонент1в  з 

створенням вузл1в трьохм1рно1 с1ткн гелю, мозкна думати, що хл±б 

та  цибуля  являють  собою  в1дпов1дно  активний  та  пасивний 

наповнювач!, тобто речовини, як1 не приймають участ! в створена! 

вузл!в  трьохм!рно1  с1тки  гелю,  але  ах  додавання  в!дпов1дно 

п!двищус або знижус м!цн1сть гелей. В той же час  !нвар!антн!сть 

кривих  релаксацИ  деформац!!  досл!джуваних  систем  показус 

незалежн1сть  швидкост!  релаксац!йних  процес!в  в!д  зм!н  в 

м!цносних властивостях систем. 

Таким чином, уведенням хл!6а й цибул! в фарш! можна регулю

вати  не  тальки  функц!ональн1  властивост! фаршу,  як! визначають 

режим  його  обробки,  але  й  властивост!  готово! продукц!!.  При 

цьому м!кроструктура фаршав практично не зм!нюеться. 

Розробка та досл!дження способ!в нейтрал!зац!! рибного смаку 

та запаху. Важлив!шою стад!сю технолог1чного процесу  виробництва 

м'ясо  рибних  нап!вфабрикат!в  с  дезодора1д!я  рибноа  сировини  з 

метою поп!пшення смаку та запаху комбанованик продуктов. Ця тех

нолог!чна  операц!я  виконусться  в одному  з  сл!дуючих  вар!ант!в: 

бланширування рибного ф!ле в вод! 2 хв. при температур! 9597 С; 

маринування у маринадах з додаванням 3%го уксусу та прянощав або 

лимонноа  кислоти та прянощ!в; додавання  в рибний фарш нежирного 

кеф!ру або сироватки молока з вм!стом 3 и 6% сухих речовин. 

Уведення  нежирного  кеф!ру  та  сироватки  з  3  и  6%  сухих 

речовин у рибний фарш позитивно впливас на смакоароматичну  гаму 

досл!джуваних  зразк!в. У  вс!х  зразках  спостер!гасться  зииження 

к!лькост! азоту триметилам!ну та летких основ з п!двищенням кон

центрац!! введених кисломолочних продукт!в. Найменш! значения цих 

величин в!дмачаються  при концентрац!ях кисломолочних лродукт!в у 

фаршах в к!лькост! 5060%  (рис. 4, 5). 
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Рис.4. Залежн1сть к1лькост1 летких основ у рибному фарш! 

в1д концентрацИ кисломолочних продукт1в: 

1  фарш, оброблений сироваткою з 3% сухих речовин; 

2  фарш, оброблений сироваткою з 6% сухих речовин; 

3  фарш, оброблений нежирним кеф1ром; 

4  ф1ле риби бланшироване, оброблене сироваткою з 6% 

сухих речовин. 
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Рис.5.  Залежн1сть  к±лькост1  триметиламАну  у  рибному  ф а р ш ! 

в1д  хонцентрацИ  кисломолочних  продукт1в: 

1   фарш,  оброблений  сироваткою  з  3%  сухих  речовин; 

2   фарш,  оброблений  сироваткою  з  6%  сухих  речовин; 

3   фарш,  оброблений  нежирним  кеф1ром; 

4   ф1ле  риби  бланшироване,  оброблене  сироваткою  з  б% 

сухих  речовин. 
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Математичка  обробка  досп1дних  даних  дозволила  визначити 

емп1ричну  залежи1сть  к1лькост1  летких  основ та триметилам1ну в1д 

концентрац!!  кисломолочних  продуктов.  Для  Bcix  досл±джуваних 

вироб1в ця залежн1сть мае парабол1чний  характер. 

Летк! основи: 

Зразок  1: у  = 38,93 + 0,0118бх  0,00268х'^  (6) 

г = 0,9903  ffooT.   0,694 

Зразок  2: у  = 29,827 + 0,41бх  0,0091х^  (9) 

г = О, 871  Стоог.  =0,9 

Зразок  3: у  = 32,203 + 0,236х  О,00844х^  (10) 

г = 0,894  сгс̂ от. = 0,43 

Зразок 4: у  = 35,811  0,218х  0,000049х^  (11) 

Г = 0,979  CTooi.  0,186 

Триметилам1н: 

Зразок  1: у  = 16,069 + 0,0096х  0,00164х^  (12) 

г = 0.983  а^^г.  = 0,585 

Зразок  2: у  = 10,63 + 0,3499х  0,0041х^  (13) 

г  =  0,909  СГ001.    1,02 

Зразок  3: у  = 5,73  О,0686х + 15,28/х  (14) 

г = 0,964  ао<=т^.    0,683 

Зразок  4: у  =  3,05 + 0,052х + 10б,18/х  (15) 

г  =  0,959  «7<аот.    0,14 

при  використанн!  рибного  фаршу  в  рецептурах  м'ясорибних 

вироб1в  на  п1дприсмствах  рибно!  промисловост!  бланширування 

немозкливе  (фарш  промнваеться  безпосередньо  перед  брикетуванням i 

заморожуванням). 

На  основ!  одержаних  даннх  було  вид1лено  важпив1ш1  стад!! 

технолог1чного  процесу  виробництва  м'ясорибних  нап1вфабрикат1в: 

бланширування рибного ф1ле в вод! 2 хв. при температур! 9597 С з 

метою  дезодорац!!;  сполучення  котлетного  м'яса  з  ф!ле 

св!жоморожено!  риби  в  сп!вв!дношенн!  1:1  та  ix  подр!бнення  в 

м'ясорубц! 3 р!пчастою  цибулею та зеленню  петрушки;  зм!шування в 

фаршои!шалц! з с!ллю,  перцем  i  !ншими  компонентами;  формування; 

охолодження. 

Розширен! дегустац!!  показали, що с!чен!  м'ясорибн! куп!

нарн!  виробн  иають  гарний  смак  i  аромат,  прнвабливий  зовн!шн!й 

вигляд, достатню  соковит!сть  (в1д 41 до 48 бал!в). 

Найкращ!  показники  якост!  мали  м'ясорибн!  вироби  при 
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сп±вв1дношенн1 котлетного м'яса та ф1ле риби 1:1; вони характери

зувалися  високою  харчовою  та  б1олог1чною  ц1нн1стю,  що  було 

падтверждено в подальших досл1джекнях. 

В  досл1дженнях  з  комб1нування  котлетного  м'яса  яловичини, 

свинини,  ф1ле  св1жоморожено1  океан1чно1  риби  нежирних  вид1в  з 

овочефруктовою сировиною та соусами ставилася задача комплексно

го  посл1дження  готових  куп1нарних  виробхв:  вивчення  сполучень 

приправ i прянощ1в з р1зними к1лькостями м'яса та риби в систем!, 

впливу  виду  пан1ру8ання  на  органолептичи!  та  м1кроб10лог1чн1 

показники. Висок!  органолептичн!  показники  мали  зразки,  до 

пан!рувапьно1  сум!ш1  яких  входили  так!  компоненти,  як  сухе 

ОБочеве  пюре,  що  надас  виробам  специф1чний  смак,  нетрадиц!йн! 

рожевий  та  оранжевий  кольори.  Вивчен!  так!  види  пан!рувальних 

матер!ал!в, як тертий сир, хл!бна крихта р!зно! м!ри подр!бнення 

а  також  толокно.  Встановлено,  що  вс!  ц!  види  пан!рувальних 

матер!ал!8  припустим!  для  використання  на  п1пприсмствах 

громадського  харчування,  ур!зноман!тнюють  смак  та  зовн!шн!й 

вигляд традиц!йних фаршових вироб!в: котлет, биточк!в, шн!цел!в. 

При  централ!зованому  виробництв!  м'ясорибних  нап!вфабрикат!в 

використовувати для пан!рування нетрадиц!йн! матер!али не доц!ль

но через слабку адгез!ю пан!рувального шару. 

Увелення зелен! петрушки, часнику та чорного меленого перцю 

в рецептури рибних ! м'ясорибних комб!нованих вироб!в позитивно 

впливас на як!сть продукц!!. Прянощ! п!дкреслюють аромат вироб!в 

!  пещо пом'якшують рибний запах ! смак. В ц!лому вироби одержали 

б!льш висок! бали на дегустац!ях. 

Б!олог!чна счм!сн!сть б!лкових речовин.  Досл!дження  щодо 

вивчення  пор!вняльно1  б!олог!чно1  ц!нност! на  моделях  смажених 

м'ясних,  рибних  !  м'ясорибних  с!чених  вироб!в  проведен!  в 

Донецькому НД1 г!г!сни прац! та профес!йних захворювань. На б!лих 

пацюках, що росли, вивчали  к!льк!сть  споживаного  б!лка,  прир!ст 

маси  тварин,  п!сля  чого  розрахували  ефективн!сть  засвоювання 

б!лка в орган!зм! тварин  (КЕБ). 

Для досл!джень було взято 4 групп па1дюк!в.  Трьом  групам до 

складу в!вар!йного рац!ону включали досл!джуван! зразки: шн!цель 

м'ясннй  (яловичина)  натуральний  с!чений,  шн!цель  рибний 

(ставрида) натуральний  с!чений, шн!цель м'ясорибний  (яловичина, 

ставрида) натуральний с!чений  та складали !зокалор!йну д!сту для 

кожно! групи пацюк!в. Четверта  група  (контрольна)  залишалася на 

протяз! всього експерименту на в!вар!йному рац!он!. 
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На  протяз!  всього  експерименту  КЕБ  зм1нювався.  В  перший 

тиждень  в1н  бцв  и1н1мальним  для  вс1х  грцп  пацюк1в.  Це  св1дчить 

про  те,  що  в  перщий  пер1од  часу  тварини  росли  1нтенсивно,  а 

наприк1нц1  експернменту  ах  зростання  хоча  й  тривало,  але  трохи 

упов1льнилося  (рис. 6). 

X 
X а 

ќ  я 
.  о 

t

V 
ќн 
о. 

а  X 

& 

tr 

>s 
н 
X 
Я 
ш 
а ш о 

50 

40 

30 

!6  25  50 
дн1 

Рис.6. Динам1ка приросту маси  тварин 

Нап1вфабрикати: 

1    м'ясний  шнацель  (яловичина),  2    рибний  шнацель 

(ставрида),  ; 3  м'ясорибний шн1цель  (яловичина,  ставрида). 

Встановлено  (рнс.б),  що  найвища  ефективн±сть  одержана  при 

використанн!  рибного  шн1целя,  найнижча    м"ясного;  мясорибний 

шнацель  з  ставриди  займав  пром1жний  стан.  Аналог1чн±  результати 

одержан!  при  досл1дженнях  и'ясорибних  с1чених  вироб1в, 

Бнготовлених на основ! сардини. 



Статистична  обробка  досл1дних  даних  дозволила  к1льк1сно 

оц1нити  б1олог1чну  ц1нн1сть  хомбхнованого  продукту, 

визначитн емп1ричну запежн1сть коеф1ц1ента ефективност! б1лка в1д 

тривалост!  годування  тварин.  Для  BCix  досл±джених  вироб1в 

залежн1сть мала л1н1йний характер: 

КЕБм =1,06  0,009 т  (16) 

КЕБр = 1,44  0,0107 т  (17) 

КЕБмр = 1,23  0,0134  х  (18) 

Одержан!  дан!  про  прир1ст  маси  тварин  та  коеф1ц1снт 

ефективноста  балка  дають  п!дставу  зробити  висновок  про  те,  що 

б1лки та inuii харчов! речовини м'ясорибного шн1целя в орган1зм1 

тварин  засвоюються  добре.  Результати  комплексних  кл1н1чних 

спостер1гань  за дослхдними  тваринами,  як1 включали  також анал1з 

кров!, контроль за ix зовн!шн!м виглядом ! повед!нкою  дозволяють 

позитивно оц!нити б!олог!чну сум!сн!сть б1лк!в риби та м'яса теп

локровних  тварин.  Показники  сироватки  кров!,  що  анал!зувалися, 

були в межах ф!з!олог!чних норм. 

В!дносна б!олог!чна и!ни!сть и'ясорибних кул!нарних вироб!в. 

В!дносну  6!олог!чну  ц!нн!сть  (ВВЦ)  м'ясорибних смажених 

кул!нарних  вироб!в  (табл.  2)  визначали  м!кроб!олог!чним ме

тодом  за  допомогою в!йчасто1 !кфузор!1  Tetrahymena  pyriform!s 

(Харатьян С.Г., 1973р.). 

Дан!, приведен! в табл.2, показують, що найб!льш високу ВБЦ 

мають риби! та м'ясорибн! с!чен! вироби, що добре узгоджусться з 

результатами  визначення  б!олог!чно!  ц!нност!  за  допомогою 

м!кроорган!зму Tetrahymena pyriformis. 

ВВЦ, як показали досл!дження, залежить в!д м!ри подр!бнення 

фаршово! маси,  ii  консистенц!!  та  насичення  киснем  пов!тря  а 

також в!ц процесу теппово! обробки. 

Одержан! дан! про незначне зниження ВБЦ б!лк!в м'ясорибних 

кул!нарних вироб!в !з фарш!в п!дтвердили зроблен! ран!ше висновки 

про ix високу б!олог!чну  ц!нн!сть, св!дчили про значну ст!нк!сть 

б!лкового компонента досл!джуваних вироб!в п!д час збер!гання, а 

значить  науково  обгрцнтовували  можлив!сть  сполучення  в  одному 

к!л!нарному вироб! м'яса теплокровних тварин та мускульних тканин 

риб. 
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Таблиця 2 

Зм1нення BiflHOCHOi б1олог1чно1 цхнност! смажених вироб1в з 

комб1нованох м'ясорибноа снровини  в процес! збер1гання 

Найменування 

стран 

ТривалАсть 

збер1гання, 

д1б 

ВБЦ,% 

(за казеХном) 

Зниження ВВЦ 

% до почат

кового знач. 

Шн1цель м'ясний 

натуральний ci

чений 3 яловичини 

Шн1цель м'ясний 
натуральний схче
ний 3 свинины 

О 
5 
10 
15 
О 
5 
10 
15 

80,9  +0,15 
79.8  +0,09 
79,1  +0,11 
78,6  +0,05 

81.0  +0,08 
80.1  +0,12 
81.9  +0,10 
82,3  +0,11 

Шн1цель рибний 

натуральний ci

чений  (ставрида) 

М'ясорибна натуральна с1чена фаршова маса 

О 
5 
10 
15 

90,2 
89,8 
88,9 
89,1 

+0,09 
+0,08 
+0,12 
+0,05 

 1,4 
 2,0 
 2,1 

 1,9 
 1,7 
 1,8 
 1,6 

 1,5 
 1,8 
 1,8 

Шн1цель м'ясо

рибний  (яловичина 
+ ставрида 1:1) 

"Ежи"(ставрида + 
жирна свинина 
3:1) 

Котлети "Осенние" 
(ставрида +ялови
чина 3:1) 

М' ясо 

Закуска "Новинка" 
(яловичина, сви
нина, ставрида 
1:1)  

О 
5 
10 
15 

О 
5 
10 
15 

О 
5 
10 
15 

89,0 
87,8 
87,2 
86,2 

+0,12 
+0,05 
+0,06 
+0,09 

90,0  +0,15 
89.0  +0,15 
88,5  +0,1S 
88.1  +0,09 

67.1  +0,05 
66.2  +0,14 
68,0  +0,12 
67,0  +0,10 

рибна пастопод1бна фаршова  маса 

О  58,7  +0,11 
5  57,6  +0,09 
10  57,0  +0,05 

.  15  56,6  +0,08 

1,6 
1,7 
2,0 

1,7 
1,8 
2,0 

1,5 
2.0 
2,2 

2,3 
2,7 
2,9 

Х1м1чний  склад  нап1вфабрикат1в  i  готових  м'ясорибних 

кчл1нарних вироб1в.  Х1м1чний  склад  нап1вфабрикат1в  i  готових 

кул1нарних  виробав  залежить  в1д  виду  нап1вфабрикату  та  способу 

його  теплово!  обробки.  Еих1дн1  зразки  Bcix  вироб1в  м1стять 

приблизно однакову  к1льк1Сть  сухих речовин,  однак  ix  склад  для 

кожного кулинарного виробу р1зний  (табл.3). 
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Таблиця 3 
Х±м1чний склад кул1нарних вироб±в з м'ясорибно! сировини, % 

до маси продукту  (п = 15)  

Показники  Нап1вфабрикат Готовий 
вир1б 

Шн1цепь м'ясний натуральннй с1чений з яловичини 

32, 
03 
04 

1,950,02 

800,01 
17,330, 
11,60^0, 

Cyxi речовини 
Сирии проте1н  1/ 
Л1п1ди 
Зольн! речовини 

Калорийн1сть, ккал 

Шн1цель м'ясний катуральний сачений з свинини 
.  30,02^0,01 

11,840,02 
15,31^0,03 
1,050,04 

Сухд. речовини 
Сирии проте1н  1/ 
Лхп1ди 
Зольн! речовини 
Калорийн1сть, ккал 
Шн1цель 3 ставридн с±чений натуральний 

Cyxi речовини 
Сирии проте1и 
Л1п1ди 
Зольн! речовини 
Калорийн1сть, ккал 

1/ 
26,830, 
16,08^0, 

04 
03 
08 930, 

940,01 

34,59^0,03 
20,03^0,03 
16,060,01 
1,980,01 

2780,10 

31,030,03 
13,28^0,01 
17,120,03 
l,17io,03 
477  0,09 

29,20±0,06 
18,12^0,07 
6,12^0,04 
1,970,02 
1550,09 

М'ясорибна натуральна с1чена маса 
Шн1цель м'ясорибний натуральний (р1чений  (яловиуина+ставрида 
Cyxi речовини 
Сирии протехи  1/ 
Лiпiди 
Зольн1 речовини 
Калорийнасть, ккал 

27,940,01 
16,40^0,03 
7,15*0,01 
1,96*0,02 

Палички м'ясорибн1  (свииина+ставрида) 

1/ 
29,520,03 
13,20*0,04 
10,23*0,03 
1,03*0,02 

Cyxi речовини 
Сирии npOTeiH 
Л1п1ди 
Зольн! речовини 
KanopHHHicTb, ккал 

М'ясорибна котлетна маса 
Зрази м'ясорибн1  (яловичина+ставуида) 
Cyxi речовини 
Сирии проте1н  1/ 
Лiпiди 
Зoльнi речовини 
Калорийность, ккал 

Т Т  N=.r,x 6,25 

26,41^0,01 
14,07*0,02 
7,06*0,01 
1,01*0,04 

31,220,03 
18,84*0,04 
7,400,07 
1,99*0,00 
216,5*0,11 

31,740,01 
14,72*0,03 
12,00*0,03 
1,54*0,02 
316 *0,08 

29,470,01 
15,68*0,01 
7,61*0,03 
1,82*0,02 
355 *0,07 

Менша  к1льк±сть  у  м'ясорибних  виробах  (в  spiBHflHHi  з 

и'ясними) сухих речовин, лiпiдiв 1 б1лк1в пояснюеться б1льшим об

воднениям м'язовох тканини риби та меншою жирнхстю в 3piBHflHHi з 

м'ясом  (яловичиною). 

Пopiвнянo  нижча  к1льк1сть  б1лха  м'ясорибних  вироб1в 

пояснюеться  особливостями  ix  рецептур  (табл,4). 
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За  к1льк1стю  неб1лкового  азоту  досладжуван!  м'ясорибн! 

вироби розм1ЩЦЮТЬСЯ в посл1довност1: шн1цель, палички, зрази, що 

поясшоеться  р1зною  к1льк1стю  панхрцвального  матер±алу.  Цю 

законом1рн1сть не можна в1днести до аам1нного азоту, вм1ст якого 

залежить  в1д  к±пькост1  в1льних  ам1нокислот,  як1  руйнуються  та 

зв1тркяоться в процес! теплово! обробки. 

Таблиця 4. 

Сп1вв1дношення р1зних форм азоту в м'ясорибних виробах, % 

до маси продукту  ( п = 15 ) 

Б 1 Л К О В И Й  азот Неб1лковий  аам1нний 
Вид  вироб1в  азот  азот Вид  вироб1в 

м  + 1П  М  + m  М  + т 

Шн1цель м'ясний  натур: шьний  с .чений  3  ЯЛОНИЧИНИ 

нап1вфабрикат  2,38  0,029  0,35  0,007  0,05 0,003 
готовий  вир1б  2,71  0,019  0,43  0,013  0,06 0,010 

Шн1цель м'ясний  натуральний  с .чений i3 сви: 1ИНИ 
нап1вфабрикат  |  1,40  0,010  0,19  0,005  0,03 0,007 
готовий  BHpi6  '  1,53  0,01l'  0,20  0,003  0,04 0,003 

Шн1цель 3 ставриди  натуральни; i с1че! шй 
нап1вфабрикат  2,00  0,011  0,30  0,004  0,03 0,003 
готовий вир1б  1  2,15  0,012  0,33  0,007  0,04 0,002 

шн1цель м'ясориб^'^'=°Р"^"^ натуральна с: .чека ф; 1ршова маса 

натуральний  с1чений  {: шовичин; 1+став] >ида) 

нап1вфабрикат  2,09  0,011  0,32  0,012  0,04 0,004 

готовий  вирхб  2,45  0,021  0,35  0,015  0,05 0,011 

Палички м'ясорибн! (< ;винина+( :таври; la) 

нап±вфабрикат  1,44  0,017  0,20  0, 011  0,02 0,001 

готовий  вир1б  1,66  0,030  0,23  0,017  0,03 0,006 
М'ясорибна  котлетна мас< 1 

Зрази м'ясорибн! (яле >вичика+( :таври;ра) 
нап1вфабрикат  1,79  0,023  0,16  0,018  0,04 0,003 
готовий  вир1б  2,12  0,018  0,20  0,014  0,06 0,005 

Пор1вняльний анал1з ам1нокислотного складу б1лк1в м'ясориб

них  вироб1в  (табл.5,6)  показус, що  сумарн! б±лки  досл1джуваних 

комб1нованих  продукт!»  характеризуються  повноц1нн1стю  амхнокис

лотного складу та досить високим р1Енем загально! к1пькост1 неза

манних аи1нокислот. Одержан! дан! використан! для розрахунку ве

личина ам!нокислотного  скора  (табл.7). Встановлено, що  в!дносно 

дов!дково1  ан!нокислотн01  шкали  ФАО/ВОЗ  (1973)  б!лки  даних 

комб!нованих продукт!в мають збалансований ам!нокиспотний склад. 

Виняток  складають  с!ркоБм!щуюч!  ам!нокислоти  (мет!он!н+цист!н), 

величина  скора для  6!лк!в деяких фаршових  кул!нарних  вироб!в, 
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шн1целя  м'ясорибного  та  м'ясорибних  паличок    стала  трохи 

меншою 1 (0,97 та 0,94 в1дпов1дно). 

Розрахунок б1лкового як1сного показника  (БЯП) дозволив уста

новити, що 3 групи досл1джуваних вироб1в най61льшу ц1нн1сть мають 

м'ясорибн! палички  (БЯП = 4,55); БЯП м'ясорибних зраз дор1внюе 

3,73; а ши1целя м'ясорибного натурального с1ченого  3,60. 

Таблиця 5 

Ам1нокислотний склад б1лк1в шн1целя м'ясного натурального 

с1ченого та шн1целя м'ясорибного натурального с1ченого,  i 

до б1лка 

Шн1цель 
Шн1цвль  м'ясний  Шн1цеяь м'ясориб натуральний 

Ам1нокислоти 

натуральн.  с1чен. 
3  ЯЛОВИЧИНИ 

ннй  натур.с1чений 
яловичини+ставрида 

схчений  3 
ставриди 

Ам1нокислоти 

HaniB Готовий  Haniв Готовий  Готовий 

1 
фабрикат 

2 
вираб 

3 
фабрикат 

4 
вир1б 

5 
вир1б 

6 

Л1з1н  7,42  7,07  8,91  8,52  21,0 

Тр1птофан  1,96  1,33  1,97  1,81  3,0 

Вал1н  4,22  3,64  5,84  5,60  12,0 

Мет1он1н  2,14  1,78  2, 67  2,24  7,0 

Лейцин  6,97  5,93  8,24  8,07  16,0 

1золейцин  4,28  3,88  4,33  4,18  10,0 

Феналалан±н  4,89  4,32  3,62  4,42  11,0 

Треон1н  4,49  5,47  5,48  5,16  11,0 

Сума  незам!] 1НИХ 

амгнокислот  35,37  30,94  41,22  39,27  91,0 

Г1стид1н  4,53  4,48  1,66  1,99  3,5 

ApriHiH  6,74  6,99  6,41  6,62  12,0 

Аспараг1нова  7,23  7,50  9,99  10,04  20,0 

т1роз5й="°^^  3,02  3.04  3,19  3,12  8,0 

CepiH  5,40  5,68  4,64  5,68  9,0 

Глутам1нова  9,33  9,46  15,24  15,52  30,5 

прол15"^"°'^^  7,27  7,78  3,80  3,36  7,5 

Гл1цнн  8,83  7,59  4,78  4,64  1,0 

Апан1н  8,50  7,17  6,24  6,16  12,0 

Цист1н  1,30  1, 10  1,10  1,14  2,0 

Оксипролхн  0,66  0,62  0,32  0,30 

Сума  зам1нн1 IX 

ам1нокислот  62,81  61,41  63,19  58,24  106,0 
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Продовження табл,5 

1  1  2  3  4  5  6 
Загальна к1льк1Сть 

ам1нокислот  99,18  95,85  99,94  97,71  197,0 

Таблиця б 
Ам1нокислотний склад 61лк1в паличок м'ясорибних, 

зраз м'ясорибних, % до б1лка 

Ам1нокислоти 

Палички м'ясо
рибн!{свинина+ 
ставрида)  

напав

фабрикат 

ГОТОБИИ 

вир! б 

Зрази м'ясорибн! 
(яловичина+ставри 
да) 

нашв

фабрикат 

готовим 

BHpi6 

Шнщель 
м'ясний на
туральных 
с1чений 3 
ќсвининн 

готовии 

вир16 

JlioiH 

Тр1птофан 

Вал1н 

MeriOHiH 

Лейцин 

1золейцин 

Фен1лалан1н 

TpeoHiH 

9,31 

1,32 

5,96 

2,16 

8,95 

4,30 

4,80 

5,37 

Сума  незам1ыних 

ам1нокислот 

Г1стид1н 

ApriHiH 

Аспараг1нова 

т1роз5й^^°^^ 
CepiH 

Глутам1нова 

Прол1Й«̂ ="°'г« 

Гл1цин 

Алан1н 

Цист1н 

Оксипрол1н 

Сума  зам1нних 

аминокислот  57,90 

Загальна к1л1,к1сть 

42,17 

2,90 

6, 12 

9,42 

3,16 

4,70 

14,94 

4,91 

3,48 

6,60 

1,48 

0,29 

ам1нокислот  100,00 

9 ,15 

1,27 

5 ,91 

1,97 

8,66 

4 ,28 

4 ,43 

5,29 

40 ,96 

2,79 

6,10 

9 ,40 

3 ,40 

4 ,67 

14,26 

4 ,44 

3 ,16 

6,53 

1,35 

0 ,28 

56 ,38 

97,34 

8,08 

1,  16 

5 ,91 

2 ,57 

8,06 

4 .49 

4 ,89 

5 ,33 

40,49 

2 ,62 

5,80 

9 , 9 1 

3 ,08 

4 ,69 

15,90 

4 ,08 

4 , 0 5 

6,32 

1,38 

0 ,33 

58 ,16 

98 ,65 

7,80 

1,02 

5,58 

2 ,55 

8,03 

4 ,24 

4 ,78 

4 ,65 

38 ,77 

2 ,51 

5,72 

9 ,25 

3,10 

4 ,40 

15,89 

4 ,01 

4,44 

6,30 

1,35 

0,30 

57 ,27 

96,34 

9,49 

1,54 

6 ,35 

2 ,86 

9,49 

5,84 

4 , 6 5 

5,69 

46 ,05 

4 ,7 

7,17 

10,  16 

4 ,99 

6,94 

17,54 

1,50 

5 ,72 

6 ,41 

4 ,17 

1,38 

70 ,68 

116,73 
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Таблиця 7 

Ам1нокислотний скор б1лк1в нап1вфабрикат1в i готових 

кул1нарних виро&1в з м'ясорибно! сировини 

Шнхцель м'ясний  Шн1цель м ясориби. 

Ам1нокислоти  натуральн.с±чеиий 
3  ЯЛОВИЧИНИ 

натуральннй с1чений 
яловичина+ ставрида 

Ам1нокислоти 

Haniв  Готовим Hania Готовий 

фабрикат  вир! б  фабрикат  вир1б 

Л1з1н  7,4 135  7,1 129  8,9  160  8,5  155 

Тр1птофан  1,9 190  1,3 130  1,3  130  1,1  110 

Вал1н  4,2  84  3,6  72  5,8  116  5,6  112 

MeriOHiH +  цист1н  34  97  2,9  83  3,8  109  3,4  97 

Лейцин  7,0 100  5,9  84  8,2  117  8,1  116 

1золейцин  4,3 108  3,9  98  4,4  110  4,2  105 

Фен1лапан1н +т1роз1н 7,8 130  7,3 122  7,8  130  7,5  125 

TpeoniH  4,5 113  5,5 138  5,3  133  5,2  130 

Продовження табл.7 

Ам1нокислоти 

Роз
рах. 
шка

Папички м'ясо
рибн! {свинина+ 
ставрида ) 

Зрази м'дсорибн! 
(яловичина+ставри
да) Ам1нокислоти 

Роз
рах. 
шка
ла  Нап1вфа Готовий  Напхвфа Готовий 
ФАО/ 
ВОЗ 

брикат  вир! б  брикат  вир1б 

Л1з1н  5,5  9,3 169  9,1 173  8,1 150  7,8  150 

Траптофан  1,0  1,3 130  1,3 130  1,2 120  1,0  110 

Вал1н  5,0  6,0 120  5,9 118  5,9 118  5,6  112 

Мет1он1н+цист1н 3,5  3,6 103  3,3  94  4,0 114  3,9  111 

Лейцин  7,0  9,0 129  8,7 124  8,1 116  8,0  114 

1золейцин  4,0  4,3 108  4,3 108  4,5 113  4,2  105 

'I'eHinanaHiH + 
т1роз1н 
TpeoHiH 

6,0 
4,0 

8,0 133 
5,4 135 

7,8 130 
5,3 123 

8,0 133 
5,3 133 

7,9  132 
4,7  110 

(А  BMiCT ам1нокислот у зразку; С  ам1нокислотний скор нап1вфа

брикат1в i готових кул1нарних вироб1в), %  до адеального 6iflKa. 

Досл1дження  якхсного  вм1стд  л1п1д1в  и'ясорибних  с±чених 

вироб1в  показало  (табл.З),  що  вс1  м'ясорибн!  вироби  м1стять 

менше л1п1д1в, н1ж м'ясн! с1чен1 вироби. Це пояснюеться викори
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станням  риби  знижено!  жирност!.  Найб1льшу  к1льК1Сть  л1п±д1в 

в1ди1чено у и'ясорибних паличок, оск1льки до складу цих вироб18 

входила  жирна  свинина.  Пал  час  смаження  основним  способом  i 

зап1кання вироб1в спостер1гаються деяк! втрати л1п1д1в, однак п1д 

час смаження у фритюр! в!лм!чено п1двищення к!лькост1 л1п1д1в у 

зр1внянн1 3 вих1дним нап1вфа6рйкатом, певно, за рахунок убирания 

його  збезводненим  поверхневим  пан1рувальним  шаром  (в  даному 

випадку т1стова сболоика). 

Анал!з  зростання  кислотних  чисел  {табл.8)  в  л1п1дах  при 

збераганн!  показус,  що  пом1тне  з61льшення  цього  показника  в 

л!п1дах  BCix  нап±вфабрикат1в  i  кул1нарних  вироб1в  в!дбуваЕться 

через  48  годин  збер1гання,  причому  значения  кислотних  чисел  у 

нап1вфабрикатах вище, н±ж в готових виробах. При цьому  ШЕИДК1СТЬ 

зростання  кислотних  чисел  у  л1п1дах  досл1джуваних  вироб1в 

залежить  в1д  к1лькост1  жиру.  Спосхб  теплово!  обробки 

нап1Бфабрикат1в  суттсво не впливас на глибину  г1дрол1зу  л1п1д1в 

цих страв. 

Таблиця 8 

Кислотн! числа л±п1д1в м'ясорибних с1чених вироб1в 

/п=15/, мг КОН 

Найменування 

виробу 

Тривал!сть збер1гання, год. Найменування 

виробу  0  24  48 

Найменування 

виробу 
М   ш  М    т  М  т 

111н1цель м'ясний натуральний с1чений з яловичини 
нап1вфабрикат  0,18  0,012  0,20 0,013  0,23 0, 016 
готовий вир1б  0,20  0,011  0,23 0,015  0,25 0, 011 

Шн1цель м'ясний натуральний с!чений з свинини 
нап!Ефабрикат  0,35  0,008  0,41 0,012  0,43 0 015 
готовий вир1б  0,40  0,009  0,42 0,011  0,45 0 017 

Шнхцель рибний натуральний с1чений з ставриди 
нап1Вфабрикат  0,29  0,008  0,31 0,007 0,35 0 012 
готовий вир1б  0,31  0,007  0,33 0,015  0,39 0 011 

М'ясорибна натуральна с1чена фаршова маса 
Шн1цель м'ясорибний натуральний с1чений  (яловичина+ 

'̂ '̂ ®°']!ап1вфабрикат  0,23  0,012  0,25 0,014  0,39 0 021 

готовий вир1б  0,42  0,020  0,45 0,022 0,56 0 016 
Палички м'ясорибн! (свинина+ставрида) 

нап1вфабрихат  0,33  0,018  0,39 0,022 0,41 0 015 
готовий вир1б  0,39  0,014  0,47 0,028 0,58 0 02Х 

М'ясорибна котлетна маса 
Зрази м'ясорибн! (яловичина+ставрида) 

нап1вфабрикат  0,28  0,021  0,42 0,017  0,48 0 011 
готовий вир1б  0,33  0,010  0,50 0,014  0,56 0 ,011 

Максимальне  п1двищення  перекисного  числа  л1п1д1в  (табл.9) 

в1дбувасться  п1д  час  смаження  и'ясорибних  вироб1в  у  фритюр!. 

Терм1чне окисления  л!п!д1в  у  виробах nin час  смаження  основним 
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способом i запечених трохи нижче: перекисне число nininis м'ясо

рибного шн1целя п1двищилося на 30%, зраз м'ясорибних  на 7,7%. 

BMICT  продукт1в  окисления  nininis,  реагуючих  з  2т1обар

б1туровою  кислотою,  в м'ясорибних  виробах  та  ix зм1нювання  в 

процес! збер1гання вхд О до 48 годин знаходиться в межах 0,108... 

0,147мг  у шн1целя  м'ясорибного  натурального  схченого;  0,087... 

0,097мг  у м'ясорибних паличок;  О,057...0,094мг   у зраз м'ясо

рибних. 

Таблиця 9 

Пероксидне число л1п1дхв м'ясорибних кул1нарних 

виро61в, % 1г 

Наймекування 

впробis 

Тривал1сть збер1гання, год, Наймекування 

впробis  0  24  48 

Наймекування 

впробis 

М    т  М  +  ш  м  t m 
Шн1цепь м'ясний натуральний с1чений з яловичини 

нап1вфабрикат  0,015  0,002 0,017  0,005 0,035 0 003 
готовий вир1б  0,024  0,004 0,26  0,008 0,043 0 005 

Шн1цель м'ясний натуральний с1чений з свинини 
нап±вфабрикат  0,039  0,001 0,045  0,002 0,055 0 001 
готовий вир1б  0,043  0,002 0,047  0,001 0,057 0 002 

Шн1цель рибний натуральний с1чений  з ставриди 
нап1вфабрикат  0,011  0,001 0,012  0,002 0,017 0 001 
готовий вирхб  0,015  0,002 0,017  0,001 0,021 0 002 

М'ясорибна натуральна с1чена фаршова маса 
Шн1цель м'ясорибний натуральний с1чений  (яловичина+став.) 

нап1вфабрикат  0,013  0,003 0,034  0,001 0,005 0 006 
готовий вир1б  0,017  0,001 0,036  0,002 0,063 0 001 

Палички м'ясорибн! (свинина+ставрида) 
нап1вфабрикат  0,038  0,003 0,042  0,006 0,055 0 002 
готовий вир1б  0,042  0,006 0,032  0,004 0,063 0 001 

М'ясорибна котлетна маса 
Зрази м'ясорибн! (яловичина+ставрида) 

нап1вфабрикат  0,013  0,001 0,048  0,003 0,046 0 005 
готовий вир1б  0 0^4  000^ 0 052  0,001 0,051 0 002 

Поряд 3 цими досл1дженнями проводилися досл1дження жирнокис

лотного складу л1п1д1в м'ясорибних вироб1в  (табл.10). 

Досл1дже1Шя  жирнокислотного  складу  л1п1д1в  м'ясорибних 

виро61в  показус, що доля  насичених  жирних  кислот  трохи  нижча, 

н1ж доля ненасичених: в1д 35,9% до 40,1% в нап1вфабрикатах, в1д 

36,9%  до  39,8%  в  готових  виробах;  к1пьк1сть  деяких 

пол1ненасичених жирних кислот, таких як С18:2 навать вище, н1ж в 

шн1цел1 м'ясному. Оск1льки насичених жирних кислот  (стеариново!, 

пальм1тиноБоа)  м1ститься  в  м'ясорибних  виробах  менше,  н1ж у 

м'ясних,  то  в  ц1лому  одержан!  продукти  краще  засвоюються 

организмом. 
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Таблиця 10 

Сцма жирних кислот л1п1д1в м'ясорибних виро&1в, 

доведених до готовност! традиц1йними способами 

теплово! обробки, % до маси жирних кислот 

Найменування вироб1в 
к и с л о т и 

Насичен! 
М  т 

Мононенаснчен! 
М  т 

Пол1ненасичен1 
М  т 

Шн1цель м'ясний  натуральний  с1чений з яловичинм 

нап1вфабрикат 
готовий  вир1б 

42,31 0,01 
51,45 0,05 

43,52 
37,10 

0,05 
0,03 

Шн1цель м'ясний  натуральний  с1чений з свинини 

нап1вфабрикат 
готовий  вир1б 

41 ,95  0,07 
43 ,39  0,03 

42,87 
40,18 

0,04 
0,07 

Шнацель  рибний  натуральний  с!чений  з  ставриди 

нап1вфабрикат 
готовий  виргб 

37,03 0,03 
39,05 0,02 

39,15 
41,03 

0,01 
0,03 

14,17 
11,45 

15,18 
15,43 

23,82 
19,92 

0,01 
0,03 

0,03 
0,04 

0,03 
0,07 

М'ясорибна  натуральна сгчена фаршова маса 
Шн1цель м'ясорибний  натуральний  с1чений  (яповичина+ставрида) 

нап1вфабрнкат  39,10 0,08 37,91 

готовий вир±б  37,39 0,01 38,08 

Палички м'ясорибн!  Гсвинина+ставрила) 

нап1вфабрикат  40,07 0,03 40,73 
готовий вир1б  39,85 0,04 41,18 

Зрази млсорн5н1  М'ясорибна  котлетна 
^  ^  (яловичина+ставрида) 

нап1вфабрикат  35,88 0,05 40,10 
готовий  вираб  36,90 0,07 39,48 

0,03 
0,05 

0,08 
0,04 
маса 

0,05 
0,02 

22,99 
24,53 

19,20 
18,97 

24,02 
23,62 

03 
02 

0,04 
0,02 

0,03 
О, 03 

Одержан! дан! св!дчать про те, що смаження  осковним  способом 

м'ясорибних  вироб1в  призводить  до п!двищення  к!лькост1  кальц1ю, 

магн!ю"та м!д!, Зап!кання та смаження у фритюр! викликають  втрати 

м!неральних речовин, причому  вони  значн! п!д час смаження у фри

тюр!. 'Разом  3 ТИМ  установлено,  що  при  вс!х  способах  теплово! 

обробки  спостер!гасться  зростання  к!лькост!  кальц1ю,  певно,  за 

рахунок  переходу  його з др!бних к!сток, що е в рибному ф!ле. 

Завдяки  додаванню  в шн!цель  м'ясорибний  р!пчасто1  цибул!, 

яку  не  п!цлавали  теплов!й  обробц!,  виробн  збагачуються  такими 

ц!нними  м!нерсшьними  речовинами,  як  зал!зо,  фосфор,  кальц!н, 

кал!й  та цинк.  Можна  в!дм!тити  також,  що  збереження  натрхю п!д 

час  смаження у фритюр! та зап!канн! високе, разом  з тим, п!д час 

смаження  основним  способом  спостер!гаються  втрати  даного 

елемента. 
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Досл1дження м1кробного обс1мен1ння нап1вфабрикат1в i готових 

кул1нарких  вироб1в  св1дчнть  про  ix  задов1льний 

сан1тарног1г1ен1чний  стан.  В  жодному  зразку  не  було  виявлено 

умовно патогенних  (протей) i патогенних  (сальмонели, стаф1локок) 

бактер1й. Установлено, що вс1 види теплово! обробки комб1нованих 

вироб1в, як1 пропонузоться в робот!, дають майже однаковий бакте

р1цидний ефект, що сприяс одержанню доброяк!сних вироб18. 

Розробка  метод1в контролю складу комб1нованих м'ясорибних 

фаршових систем.  При використанн! процесу комб1нування котлетно

го  м'яса  3  рибним  фаршем  луже  важливою  с  задача  вишукування 

метод1в  контролю  складу  та  якост!  даних  б1лкових 

систем. 

Використання колориметричного методу дозволило з певною точ

н1стю  (Р=0,95; п=9) визначити в водних витяжках к1льк!сть м'яса 

або  риби.  Суть  методу:  завчасно  п!дготовлен1  водн! розчини  з 

певним  BMicTOM  м'ясорибного  фаршу  (розбавлення  1:5) 

колориметрували  та  будували  кал1брувальний  граф1к;  показники 

ФЕКф1льтрату лосл1джуваних зразк1в комб1нованих вироб1в перено

сили на кал1брувальний граф1к i ф1ксували реальне сп1вв1дношення 

фаршових  компонент1в. Зг1дно  з одержаними результатами  виявлена 

тенденц1я  зниження  характерних  показникхв  на  КФК2  п1л  час 

зменшення к1лькост1 м'яса  (свинини та яловичики)  в комб1нованих 

м'ясорибних  фаршах,  в  нап1вфабрикатах  та  в1дпов1дних  готових 

стравах. 

Г1столог1чн1  досл1дження  м'ясорибних  фарш1в  дозволили 

визначити  сп1вв1дношення  м'яса,  риби,  хл1ба,  цибул!  в 

комб1нованих системах з помилкою ±5%. Результати досл1джень при

ведено в таблиц! 11. 

Як1сний склад м'ясорибних фарш!в визначали за допомогою ре

акц!!  прецип!тац!1.  Використовували  д!агностичн!  прецип!туюч! 

сироватки  яловичини,  свинини,  кон!ни.  Одержан!  результати 

дозволили  3  високим  ступеней  достов!рност!  визначити  вм!ст 

пенного виду м'ясного продукту в комб!нован!й систем!. 
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Таблиця 11 

Мор||рметрична характеристика поперечник зр1з1в 

м'язовнх волокон м'яса та риби в р1зних трупах 

м'ясорибних с1чених вироб1в (вар1анти 15,69) 

Показник 
Грчпи досл1джвнь 

Показник  1  2  3  4  5 Показник 
M:B =  М:В =  М:В =  Р:В  =  Р:В = 
1:0,5  1:1  1:1,5  1:0,5  1:1 

N, мм  663,25  470,75  245,875  272,125  231,875 
178,8749 117,6249 62,6955  100,583  64,5369 

W, %  26,97  24,99  25,50  36,96  27,83 
max  927,5  590,625  346,625  398,125  350,000 
mm  341,25  266,875  183,75  131,25  153,125 
h  586,25  323,75  161,875  266,875  196,875 
med  634,375  428,75  264,6875 264,6875 251,5625 
asiitati  0,0493  0,1297  0,1162  0,0279  0,1 
V  0,0141  0,0109  0,0086  0,0059  0,0070 

0,0026  0,0023  0,0057  0,0037  0,0016 
W, %  18,38  21,50  66,76  63,39  22,32 
max  0,0156  0,0156  0,0156  0,0117  0,0078 
mm  0,0078  0,0078  0  0  00039 
h  0,0078  0,00788  0,0156  0,0117  0,0039 
med  0,0117  0,0117  0,0156  0,0059  0,0059 
asamm  0,3053  0,1050  0,4503  0,0035  0,2925 

S, 10"''inm''  4,069  4,43  6,70  4,15  5,78 

проловження табл.и 

Показник 
Грцпи досл1джень 

Показник  6  7  8  9 Показник 
P:B =  М:Р:В:Х=1: М:Р:В:Х:=  М:Р:В:Х= 
1:1,5  :1:0,5:0,2 1:1:1:0,2  1:1:1,5:0,2 

N, мм  244,5625  485,1875  377,125  211,755 
79,1971  88,4236  128,744  48,1727 

W, %  32,38  18,23  34,14  22,75 
max  380,625  651,875  599,375  310,625 
mm  140,0  345,625  201,25  122,25 
h  240,625  306,25  398,125  188,125 
med  260,3125  498,75  400,3125  216,5625 
asimm  0,0655  0,0443  0,0582  0,0256 
V  0,0082  0,0090  0,0094  0,0086 

0,0027  0,0025  0,0040  0,0029 
W, %  33,35  27,79  42,38  33,99 
max  0,0117  0,0117  0,0156  0,0156 

0,0039 min  0,0039  0,0039  00039 
0,0156 
0,0039 

h  0,0078  0,0078  0,0117  0,0117 
med  0,0078  0,0078  0,0098  0,0098 
asimm  0,0497  0,1522  0,0313  0,0996 

S, 10 "rom̂   6,42  3,55  4,77  7,77 
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N  щ1льн1сть розпод1лу  { тобто кiлькicть поперечник зр1з1в 

м'язових  волокон  м'яса  та  риби  в  г1столог1чному  препарат! на 

одиницю  площ!  1мм^  ); М    середке  арифметичне,  т    помилка 

визначення середнього арифметичного; V  питомий об'ем  ( тобто та 

частика  г1столог1чного  препарату,  яку  зайнас м'ясний  компонент, 

може бути виражений також у % ) ; S   середня площа пререр±зу в 

10"*мм ;  W    коеф±ц1ент  Bapiaqii;  max(min)    максимальне 

(м1н1мальне)  значения  в  дан1й  виб1рц!.  Статистичн!  показники 

розпод1лу: h  висота; med  мед1ана; assim  асиметрая. 

М  риба; Р  риба; В   вода; X  хл1б. 

Досл1джено  метод  контролю  харчових  продуктхв  за  допомогою 

поглинально!  спектроскоп!i  близького  1нфрачервоного 

випром!нювання.  В  процес!  зн1мання  спектрограмм  м'ясорибних 

фарш1в  зд1йснювали  ii  анал1з  в  зон!  5,7 ю"^  м,  причому  для 

забезпечення  над!йност!  та  достов!рност!  досл!джень  д!апазон 

вибирали в межах (5,56,0) Ю"*^ м. 

Вадхилення в той чи анший б!к призводить до переходу вал яв

но  виражених  п!к!в  ампл!туди  для  м'ясних  виро6!в  до  спадистих 

д!лянок  (рис.  7,  л1воруч)  або  до  далянок,  де  вс!  компоненти 

(м'ясо, риба, хл1б) дають п!ки  на одн!й довжин! хвил!  (рис. 7, 

праворуч в!д д1апазону контролю). 

Встановлено,  що  такий  продукт,  як  риба,  в  позначеному 

д1апазон! не дас п!ка, властивого для м'яса  (яповичина, свинина), 

що  св!дчить  про  наявн1сть  в  комб!нованому  продукта  м'яса 

теплокровних тварин. Поглинальна здатн!сть спектра свинини значка 

б!льша  (п!к  вище),  н!ж  у  яловичини, що  п1дтверджус  в!дм!нност! 

вид!в м'яса та над1йн!сть способу. 

За межами вказаного д!апазону контроль комб!нованого продук

ту  за  допомогою  спектроскоп!!  утруднений,  наявн!сть  м'яса 

визначасться неточно, селективн!сть граф!к!в низька. 

Важливо  в!дзначити,  що поглинальна  здатн!сть препарата  тим 

б!льша,  чим  б!льший  процентний  8м!ст  м'яса  в  готовому  вироб!; 

виявлена залежн!сть, носить л!н!йний характер, що суттсво спрощус 

обробку результат!в. 

Досл!дження харчових продукт!в спектроскоп!чним метолом про

водили  й  в  ультраф!олетовому  д!апазона  спектра  в  межах 

4,14,3 Ю^'м.  3 наявност! п!ка  в ц!й  зон! робили  висновок  про 

наявн!сть м'яса  в продукт!, а  з  величини  ампл!туди   про  його 

к!льк!сть  {рис.8). 
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Рис.7. Спектрофотометричнии анал1з фаршових 

вироб1в g 1нфрачервон1й зон! спектра 

1  свинина  iTlXl 

2  яловичина /IV/ 

3  свинина /I/ 

4  риба /VI/ 
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400  500 

Рис.8.  Ультраф1олетов1 спектри поглинання харчових 

речовин комб1новаиого б1лкового продукту 

1  цибуля р1пчаста; 

2  риба  ( ставрида ); 

3  свинина жирна; 

4  яловичина II KaTeropii. 
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3  рис.8  виходить,  що  для  м'яса  ресструсться  1нтенсивне 

поглинання  випром1нювання  в  виявленому  д1апазон1  контролю.  Це 

явище пояснюсться наявн±стю в м'яс! м1огпо61ну. Смуга поглинання 

поблизу  400  нм  (420нм)  в1дома  як  nepexifl  Соре  для  спектра 

поглинання м1оглоб1ну м'яса. На спектр! поглинання водно! витяжки 

3 риби на частот! 420нм смуга поглинання в!дсутня. Наявн!сть або 

в!дсутн1сть  ц1е1  смуги  пов'язан!  з  структурниии  зм!нами 

зал!зопорф!рину  в  гемопроте1нах.  Отже,  стереох!м!я 

зал!зопорф!рину  в  гемопроте1нах  риби  та  м'яса  р!зна  ! 

вимагас  подальшого  вивчення. Так! продукти,  як  хл!б  пшеничний, 

цибуля р!пчаста, в цьому д!апазон! не дають характерного п!ка, що 

полегшус встановлення наявност! м'яса в комб!нованоиу продукт!. 

За  межани  вказаного  д!апазону  вим!рювань,  як  риба  так  ! 

м'ясо,  мають  поглинальну  здатн!сть  на  одн!й  довжин! хвил!,  що 

суттево утруднюе селекц!ю та обробку результат!в. 

На  основ!  проведених  досл!лжень  розроблено  нормативно

техн!чну  документац!ю  на  с!чен!  м'ясорибн!  нап!вфабрикати. 

Виробнич!  проробки  на  п!дприеиствах  громадського  харчування  з 

реал!зац!ею  м'ясорибних  вироб!в  у  вигляд! страв  показали,  що 

споживач! дають високу оц!нку цьому виду продукц!!. 

Економ!чний ефект в!д впровадження резчльтат!в досл!дження. 

Економачний  ефект  складасться  з  прямо!  економ!!  м'ясно! 

сировини, що виникае як насл!док скорочення ii втрат, та зниження 

витрат електроенерг!! на теплову  кул!нарну  обробку  м'ясорибних 

нап!вфабрикат!в,  що  вироблюються  за  новою  технолог!сю. 

Визначасться  поширенням  послуг  щодо  забезпечення  населения 

гарячим  харчуванням,  п!двищенням  б!олог!чнох  ц!нност!  та 

засвоюваност!  куланарно!  продукц!!,  яка  вироблена  за  новою 

технолог!ею.  Економ!чний  ефект  в!д  впровадження  результат!в 

лосл!дження склав 2300,9 млн.крб. (за 1993 р!к). 

Основи! результати роботи та висновки. 

1.  Разроблена  науково  обгрунтована  концепц!я  п!двищення 

ефективност! використання малоц!нних ресурс!в  сировини  в рибн!й 

та м'ясн!й  галузях, на п!дприсмствах  громадського харчування на 

основ! впрвадження нетрадиц!йних ефективних технолог!й б!олог!чно 

повноц!нннх  комб!нованих  м'ясорибних  вироб!в. 

2.  Факторним  анал!зом  технолог!!  кул!нарних  виро6!Б,  яка 

базусться  на  урахуванн!  особливостей  х!м!чного  складу  та 

б!охом!чних  властивостей  сировини,  доведена  можлив!сть  та 
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доц1льи1сть  прямого  комб1нування  в технопог1чкому  процес! двох 

склалних  систем  б1олог1чного  походження,  таких  як  мускульн! 

тканини малом1риих риб знижено!  товарно! ц1нност1 та мускульн! 

тканини м'яса промислових тварин  (котлетке м'ясо). 

3.  Б1олог1чна  сум1сн1сть  б1лк1в  м'яса  та  риби  в  одному 

кул1нарному  вироб!  доведена  результатами  медикоб1олог1чних 

досл1джень  м'ясорибних  виро61в  на  тварннах,  що  ростуть,  та 

б1олог1чних  досл1джень  за  допомогою  тестм1кроорган1зму 

Tetrahymena pyriformis. Коеф1ц1снт  використання  61лка  досл1дними 

тваринами,  як1  вживали  м'ясорибн!  кул1нарн1  вироби,  на 10,2% 

вище аналогхчного показника для тварин, як1 вживали вироби з кот

летного м'яса яловичини. В група тварин, як1 вживали м'ясорибн! 

вироби, спостер1гасться зниження к1лькост1 холестерину та летких 

фенольних  основ  у  крое!.  В1дносна  б1олог1чна  ц1нн1сть 

м'ясорибних  кул1нарних  вироб1в,  визначена  за  допомогою 

тестм1кроорган1зму,  на  11%  вище,  н1ж  у  аналог1чних  м'ясних 

виробах, 

4. Вх1дними  технолог1чними  параметрами  опитм1зац11  процесу 

формування  якоста  м'ясорибних  вироб1в  стали  квал1метричн1 

показники  х1м1чних  перетворень  продукту  (ВУЗ,  рН  середовища, 

BMicT  сухих  речовин)  а  також  реолог1чн1  характеристики 

(н1жн1сть,  мохгуль  пружност!,  величина  пенетраца!,  напруження 

зсуву i таке.1н.). 

5.Створення задано! структури комбанованих фаршових вироб!в, 

як!  мають  в!дпов!цн!  реолог!чн!  та  адгез!йн!  властивост!, 

забезпечусться,  головним  чином,  оптимальними  сп!вв!дношеннями 

м'ясного  та  рибного  компонент!в,  як!  одержан!  математичним 

методом планування експерименту та складають: 

 п!сно1 риби та жирно! котлетно! свинини 3:1; 

 nicHOi риби та котлетного м'яса яловичини 1:1; 

 м'ясорибно! сировини та добавок  (цибул!, зелен!, яечного 

меланжу, молока ! таке !н.) 4:1. 

6.  Встановлен!  статистично  достов!рн! емп!ричн!  залежност! 

вологоутримуючо! зпатност! та  н!жност! м'ясорибних  систем  в!д 

р!вня вм!сту рибного фаршу для р!зних значень  рН  середовища. 

7. Нейтрал!зац!я та пом'якшення специф!чного смаку та запаху 

рибно! сировини в м'ясорибних виробах, забезпечуються зниженням 

вм!сту  азоту  триметилам!ну  та  летких  основ  в  процес! 

бланширування риби в вод! при ii обробц! молочною сироваткою аба 

кеф!ром, внесениям до рецептури вироб!в смакоароматичних добавок 

(САД),  а  також  пряних  овоч!в  та  зелен!,  застосуванням  ноаих 



пан1рувальних матер1ал1в. 

Уведення  в  фарш!  з  иалов1рних  океан1чних  риб  молочко! 

сироватки  с  BMicTOM  сухих  речовин  36%,  або  нежирного  кеф1ру 

знижус BMiCT летких основ на 30%, азоту триметилам1ну  на 50% за 

рахунок  нейтрал1зац11  ix  кислотою.  Органолептичн!  показники 

якост! ГОТОВО! продукцИ пол1пшуються. 

Виявлен! емп±ричн1 залежност! вм1сту азоту триметилам1ну та 

летких  основ  в1в  концентрац±1  кисломолочних  продукт!в 

забезпечують  можлив1сть  керування  як^стю  комбхнованих 

м'ясорибних вироб1в. 

Розроблений  спос1б  дезодорацИ  рибного  ф±ле  захищено 

авторським св1лоцтвом №1138102  (у сп1вавторств1). 

8. М'ясорибн!  кул1нарн1  вироби  м1стять  в  своему  склад! 

б1лки  (14,7...18,8%), л1п1ди  (7,4...12%), характеризуються високою 

б1олог1чною,  поживною  та  енергетичною  ц1нн1стю,  позитивним 

ам1нокиспотним  скором  б1лкового  компонента,  вказуючии  на 

збалансован1сть  с1м1нокислотного  складу  продукту;  високою 

б1олог1чною ц1нн1стю л1п1дного  компонента, який м1стить  близько 

40%  мононанасичених  i  24,5%  пол1ненасичених  жирних  кислот; 

великою к1льк1стю ихнеральних макро та м1кроелеиент1в. 

Новий  вид  кул1нарних  вирюЫв  в1дноситься  до  повноц1нних 

б1лкових  продуктов  3 високою  (по 30%) м1рою  задовольняння  норм 

рац1онапьного харчування. 

9.  Розроблен!  методи  контролю  як1сного  та  к1льк1сного 

склад1в м'ясорибних кул1нарних вироб1в основан! на реакц!! пре

цип!тац!1  б!лк!в  в  р!линному  середовшц!,  г!стох!м!1, 

колориметр!!,  спектрофотометр!!,  газор!динн!й  хроматограф!!  та 

ефект! ядерного магн!тного резонансу. Перш! два методи дозволяють 

швидко  !  просто,  3  високою  точн!стю  отримати  як!сну  оц!нку 

продукту та  к!льк!сно  проконтролювати  сп!вв!дношення. Ц! методи 

рекомендуються для оперативного контролю технолог!чного процесу, 

нап!вфабрикат!в та готово! продукц!!, 

10.  Практична  реал!зац!я  науковоекспериментальних 

досл!джень включас розробку: 

технологачних  схем  виробництва  натуральних  с!чених, 

пастопод!бних  та  котлетних  хомбанованих  фаршових  мае  для 

м'ясорибних вироб!в; 

  приватних  технолог!й  та  нормативно!  документац!!  на  59 

нових  вид!в  м'ясорибних  нап!вфабрикат!в,  готових  кул!нарних 

вироб!в, ковбас; 

метод!в  як!сного  та  к!льк!ского  контролю  складу 
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ком61нованих  м'ясорибних  вироб1в  ш1стьма  р1зними  способами 

(пр1оритетн1 дов1дки на патенти в1д 1.02.95). 

Проведен! апробац1я нових технолог1й у виробничих умовах та 

широкомасштабний  (з  1970р.)  промисловии  випуск  м'ясорибно! 

продукцИ. 

11.  Впровадження  нових  ресурсозбер!гальних  технолог1й 

м'ясорибних виро61в дозволило значно зб1пьшити об'см та поширити 

асортнмент харчових продукт±в гроиадського харчування  та рибно! 

галузА, п1двищити  ефективн1сть  використання  сировини  водного та 

тваринного походження. 

Економ1чний  ефект  в1д  упровадження  результат1в  досл1джень 

складас 2300,9 тис. крб. (на 1993 р1к). 
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Васюкова  А.Т. Разработка  и  исследование  технологий 

комбинированных мясорыбных кулинарных изделий. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических 

наук  по  специальности  05.18.16  технология  продуктов 

общественного  питания,  Харьковская  государственная  академия 

технологии и организации питания, г.Харьков, 1996 г. 

Защищается 40 научных работ, авторское свидетельство на изо

бретение, нормативные документы на  б  видов новых изделий  из 

мясорыбного сьфья, которые содержат результаты исследований ком

плекса вопросов по разработке рецептур и технологий  переработки 

мясорыбного сырья для приготовления кулинарных блюд на предприя

тиях общественного питания. На основе теоретических и эксперимен

тальных исследованияй установлено, что целенаправленное, дозиро

ванное введение  в рыбное сырье мясного сырья животного происхож

дения позволяет получить изделия заданной консистенции и высокой 

пищевой ценности. Осуществлено промышленное внедрение предложен

ных  технологий.  Разработаны  рецептуры  и  технологические  схемы 

производства новых изделий с использованием мясорыбного сырья. 

Vasiukova  А.Т.  Elaboration  and  research  of  technology  of 

combined raeatfich culinary wares. 

The thesis for competition of a doctor of technical sciense 

degree.  Speciality  05.18.16.  technology  of  public  catering 

products, Kharcovs State Academy of technology and organization 

of public catering products, Kharcov, 1996. 

Trere  are  40  scientific  works,  author's  certificates  and 

industry specifications on б kinds of new wares from the meatfish 

row material which contents results of researches of a complex of 

answers elaboration of recipes and technologies of processing the 

meatfish  row  material  for  prepation  culinary  wares  on  the 

enteprise of the public catering products. 

It was  fix  on  the  theoretic  and  experimental  researche's 

basis  that  entering  the  meat  row  material  into  a  fish  row 

material  allows  to  get wares  with  consistensy  which  needs  and 

high  food  quality.  The  new  technologies  had  been  apply  in 

industry. 

KлючoБi  слова:  нап1вфабрикати,  м'ясорибна  сировина, 

технопог1я, додатки, консистенц1я, харчова uiHHicTb. 
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