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ДИНАМІКА РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕСЕРВІВ 
З ПРІСНОВОДНОЇ ТА МОРСЬКОЇ РИБИ 

Реологічні властивості, наряду з органолептичними та фізико-
хімічними, є суттєвим критерієм вибору сировини у ресторанному 
господарстві. Проте структурно-механічні, фізико-хімічні та органо-
лептичні властивості суттєво відрізняються залежно від сировини 
та змінюються протягом усього терміну зберігання. Нестабільні зна-
чення структурно-механічних властивостей пресервів навіть одного 
виробника часто призводять до відмови від їх купівлі [1]. 

Відомо, що структурно-механічні властивості продуктів форму-
ються під впливом змін хімічного складу та фізико-хімічних власти-
востей [2].  

Формування структури та смаку рибних пресервів відбувається 
без термічної обробки, тому не завжди оцінити ступінь їх готовності 
та консистенцію можливо органолептичним методом [3].  

Було досліджено динаміку структурно-механічних властивостей 
пресервів з прісноводної риби та оселедця,їх загальний хімічний 
склад. Було взято три зразки. Зразок 1 – пресерви з оселедця, зразок 2 – 
пресерви з білого амуру, зразок 3 – пресерви з товстолобика з овочами. 

З метою визначення впливу хімічного складу на структурно-
механічні властивості пресервів з риби було визначено їх загальний 
хімічний склад після 5 та 45 діб зберігання табл. 1. 

Аналіз загального хімічного складу пресервів засвідчив, що 
вміст білку у зразках пресервів коливається від 11,9% до 10,9%. Після 
45 діб зберігання вміст білку зменшується, найбільше це відмічено 
у пресервах товстолобика – на 1,8%. Вміст жиру у готових пресервах 
склав від 2,29 до 3,50%, що позитивно діє на смакові властивості 
продукту.  
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Таблиця 1 

Загальний хімічний склад рибних пресервів, % (n=5, p0,05) 

Вміст 
Після 5 діб зберігання Після 45 діб зберігання 

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 
Вологи 79,5±2,4 80,1±2,3 80,5±2,7 80,2±24 80,1±2,3 83,8±2,6 
Білку 11,9±0,8 11,1±0,9 10,9±0,8 10,3±0,9 10,1±0,9 9,1±0,7 
Жиру 4,18±0,21 3,50±0,20 3,24±0,21 3,24±0,22 3,21±0,26 2,59±0,24 
Золи 5,08±0,14 5,32±0,16 5,3±0,15 5,25±0,17 5,58±0,16 5,51±0,16 

Стійкість пресервів під час зберігання залежить від швидкості 
і глибини процесів якісних змін, що відбуваються в білковій і ліпідній 
фракціях продукції. Відомо, що жири риб є найменш стабільними при 
переробці і зберіганні. Зміни хімічного складу та активної кислот-
ності багато в чому визначають структурно-механічні властивості 
продуктів переробки риби. Тому, наступним етапом було встанов-
лення межі міцності поверхні рибних пресервів методом пенетрації 
(рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка міцності поверхні зразків пресервів 

На основі регресійного аналізу графіків зміни міцності поверхні 
зразків, встановлено динаміку зменшення міцності поверхні 
пресервів. Так зменшення міцності структури у пресервах з оселедця 
відбувається швидше на 28,3%, ніж пресервів з білого амуру, і на 
31,6% швидше, ніж у пресервах з товстолобика. Встановлено, що між 
структурно-механічними властивостями та активною кислотністю 
пресервів спостерігається зворотна залежність.  
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На основі регресійного аналізу графіків зміни міцності поверхні 
зразків, встановлено динаміку зменшення міцності поверхні пресер-
вів. Так зменшення міцності структури у пресервах з оселедця 
відбувається швидше на 28,3%, ніж пресервів з білого амуру, і на 
31,6% швидше, ніж у пресервах з товстолобика. 

Встановлено, що між структурно-механічними властивостями та 
активною кислотністю пресервів спостерігається зворотна залежність. 
Визначено коефіцієнти кореляції між показниками активної кислот-
ності та межею міцності поверхні зразків пресервів. Так для пресервів 
з оселедця – -0,72; для пресервів з товстолобика -0,65; з білого амуру  
-0,68. Динаміка структурно-механічних властивостей пресервів з 
прісноводної риби суттєво відрізняється від динаміки релаксаційного 
зусилля пресервів з оселедця, зокрема пресерви з прісноводної риби 
мають інтенсивнішу динаміку зменшення релаксаційного зусилля 
у процесі зберігання, що обумовлює необхідність зберігання пресервів 
з прісноводної риби в твердій тарі. 
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