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ВСТУП 

 

Кожен продукт у відповідності з нормативною документацією 

характеризується визначальними показниками якості. Серед показників важливе 

значення має колір продукту. З розвитком ринкових відносин стає очевидним 

той факт, що харчова продукція, яка поступає на споживчий ринок, повинна бути 

конкурентоспроможною, тобто мати такі споживні властивості, як привабливий 

зовнішній вигляд, колір, смак і аромат.  

У багатьох випадках колір – це показник якості і свіжості продукції. При 

цьому необхідно враховувати, що під час вибору продукту споживач керується 

головним чином зоровою оцінкою: дослідженнями експертів було встановлено, 

що 87 % споживачів обирають продукт за їх зовнішнім виглядом, 3,5 % - за 

ароматом, 1,5 % - за дотиковими відчуттями, 1% - після опробування на смак, 

останні – за інших причин. Тому збереження кольору вихідної сировини під час 

її переробки та об’єктивна оцінка кольору є актуальною проблемою.  

Дослідники проводять пошук можливих шляхів для поліпшення 

кольорових характеристик консервованої продукції, особливо це стосується 

харчових продуктів з рослинної сировини.  

За результатами багатьох досліджень встановлено, що колір продукту 

залежить від вихідного кольору сировини та інгредієнтів, що входять до складу 

продукту; технологічних параметрів під час переробки рослинної сировини; 

додавання харчових добавок, що мають протекторну дію до кольору; штучних 

або природних барвників. 

Отже, колір є показником якості і безпечності, що знаходиться у прямій 

залежності від якості сировини, рецептурних компонентів та виду технологічних 

чинників впливу на  харчовий продукт.  

У зв’язку з цим актуальною є задача отримання об’єктивної і універсальної 

оцінки кольору готового продукту. Це дозволить вирішити проблему 

стандартизації кольору та оптимізувати експертну оцінку якості харчових 

продуктів в цілому.  
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Чинники формування кольору свіжих і перероблених фруктів  

 

Колір свіжих і перероблених фруктів обумовлений присутністю 

природних барвників - хлорофілів, каротиноїдів і речовин фенольної природи. 

Перші два відносяться до ліпоїдів, оскільки нерозчинні у воді, а тільки у жирах і 

органічних розчинниках. Фенольні речовини – водорозчинні пігменти, серед 

яких виділяють флавоноїди, багатьом з них властива Р-вітамінна активність [11, 

12, 18, 32]. Забарвлені антоціани суттєво впливають на формування споживних 

властивостей рослинної сировини. Саме колірна гамма зумовлює привабливість 

свіжих овочів і фруктів та різноманітність асортименту продуктів їх переробки. 

Отже, колір має для споживача величезне значення, оскільки є показником 

свіжості та якості продукту. Багатьма дослідженнями встановлено, що антоціани 

є цінними речовинами, оскільки мають антиоксидантні, антимутагенні та 

антимікробні властивості [29, 34, 37-39]. На відміну від смородини, вишні, 

полуниці плоди сливи мають неоднорідний колір: шкірка забарвлена в жовтий, 

зелений, червоний колір, а м’якоть може мати інше забарвлення [14, 23, 30]. 

Досліджено, що у диких плодах сливи вміст антоціанів коливається у межах 2,7-

3,9 мг/г. Також в літературі наведені дані щодо вмісту антоціанів та інших 

фенольних сполук у культивованих сортах сливи. Китайські вчені встановили 4 

основних типи антоціанів у фіолетовій шкірці, 6 видів – у червоній, але усі вони 

відносяться до ціанідину з різними залишками цукрів [36, 40]. Дослідженнями 

встановлено, що вміст каротиноїдів у різних сортах слив коливається у діапазоні 

0,2-2,0 мг β-каротину на I00 г сирої маси [21, 22, 35]. 

Як було встановлено, речовини пігментного комплексу рослинної 

сировини є лабільними сполуками і піддаються трансформації, оскільки вони – 

ненасичені сполуки з протяжною системою кон’югованих подвійних зв'язків, які 

піддаються перетворенням під дією світла, рН, високих температур.  У результаті  

відбувається   незворотна   зміна   хімічного    складу   пігментного   комплексу,   
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знебарвлення, зміна природного кольору, поява невластивих вихідній сировині 

відтінків. Основні перетворення антоціанів представлено на рис. 1.1. [10, 21, 24]. 

 

1.2. Аналіз методів оцінки кольору харчових продуктів  

 

Усі методи визначення кольору можна поділити на методи з 

використанням суб’єктивних методів оцінки, до яких відноситься сенсорний 

(органолептичний) метод, та методи з використанням об’єктивних способів 

вимірювання. На сьогоднішній день не існує єдиної методики визначення 

кольору харчових продуктів. Найбільш розповсюдженим методом є сенсорна 

оцінка, що була рекомендована у свій час Європейською організацією за 

контролем якості [5, 6, 17]. 

Основний спосіб визначення кольору за допомогою інструментального 

методу полягає у розкладанні світлового потоку на спектральні компоненти і 

вимірюванні кожного компонента окремо, тобто отримання спектральних 

характеристик обраного об’єкта дослідження – спектрального коефіцієнта 

пропускання для прозорих і спектрального коефіцієнта відбиття для непрозорих 

зразків – у діапазоні видимого спектру. В залежності від чинників колір 

характеризується такими поняттями: основний тон, насиченість, відтінок, 

чистота, яскравість, домінуюча довжина хвилі. Ці характеристики можна 

визначити за допомогою фотометричних методів аналізу. До способів 

розрахунку кольорових координат і побудови кольорової координатної системи 

відноситься найпоширеніший метод оцінки кольору фізичного об’єкта за 

методом МКО (СІЕ). Він базується на тому, що будь-який спектральний колір 

можна представити у вигляді суми трьох хроматичних кольорів – червоного, 

синього, зеленого – у відповідних співвідношеннях. Кожний спектральний колір 

відповідає певному інтервалу довжин хвиль у видимій області. Інший метод, що 

використовується для визначення показників кольору різних об’єктів, базується 

на триколориметричній системі Хантера (СІЕ Lab). Результати представляються 

у спеціальній системі координат [4, 28].  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Перетворення антоціанів в залежності від дії різних чинників 
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Основні характеристики кольору за системою СІЕ Lab визначаються за 

відношенням а/b, що характеризує основний (кольоровий) тон, і за сумою а2 + b2 

, що визначає насиченість кольору. Ці обидві характеристики кольору подібні λ 

і Р у системі СІЕ [4, 27]. Вказаний метод використано для оцінки ступеня зрілості 

фруктів, кольору білого, рожевого та червоного вина, томат-пасти, рослинної 

олії, для розробки критеріїв оцінки якості соків з м’якоттю сублімаційного 

сушіння [2, 3, 8, 13]. 

Розглянуті методи, а також способи їх використання, дозволяють з різним 

ступенем достовірності (точності) визначати якісні і кількісні характеристики 

кольору харчових продуктів. Однак, кожен з них має певні недоліки, що 

обмежують їх розповсюдження і розробку якісних нормативів для 

загальноприйнятої оцінки такого важливого показника якості як колір.  

 

Висновки до розділу 1 7 

 

Систематизація літературних даних щодо хімічного складу фруктів 

дозволила визначити речовини, які формують їх колір: зелений обумовлений 

присутністю хлорофілів, від жовтого до червоного – каротиноїдів, від рожевого 

до темно-синього – антоціанів. 

Встановлено, що речовини пігментного комплексу є лабільними 

сполуками і піддаються трансформації, у результаті відбувається незворотна 

зміна хімічного складу пігментного комплексу, знебарвлення, поява невластивих 

вихідній сировині відтінків. 

Аналіз літературних джерел дозволив визначити, що загальновідомим 

методом оцінки кольору свіжих фруктів та овочів, а також продуктів їх 

переробки, є сенсорний аналіз. 

Універсального інструментального методу, який можна було б 

використати для оцінки кольору, не існує. Найбільш адекватною моделлю 

відтворення кольору є СІЕXYZ. Використання об’єктивних методів для 

вирішення будь-якої задачі контролю кольору та якості продукції в цілому є 

актуальним питанням.   
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РОЗДІЛ ІІ. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Об’єктом дослідження є свіжі плоди сливи різних сортів і продукти їх 

переробки. Експериментальні дослідження проводились в лабораторії кафедри 

товарознавства та експертизи товарів, а також у лабораторіях Інституту 

Монокристалів НАН України (м. Харків). 

Оцінка якості свіжої сливи  та продуктів переробки проводилася за [9, 15]. 

Вміст поліфенольних сполук (антоціанів, лейкоантоціанів, флавонолів, 

катехінів) визначали спектрофотометричним методом, визначення сумарної 

кількості каротиноїдів і хлорофілів проводили також спектрофотометричним 

методом за методикою [7, 25]. 

Колір визначали візуальним методом з детальним описом та за допомогою 

спектроскопії дифузного відбиття. Дослідження дифузного відбиття зразків 

проводили на спектрофотометрі СФ-2000 з приставкою дифузного та 

дзеркального відбиття СФО-2000, що дозволяє вимірювати спектри у діапазоні 

300…800 нм за спектральної щілини 0.05…0.25 мм, діапазон зміни кута між 

нормаллю до поверхні зразка та напрямом освітлення – від 0º до 45º, діапазон 

зміни кута між нормаллю до поверхні зразка та напрямом відбиття – від 0º до 45º. 

Спектри дифузного відбиття вимірювали у діапазоні 380…700 нм з кроком у 10 

нм та кількістю циклів накопичення – 20, по закінченню вимірювання за 

допомогою вбудованого програмного забезпечення SFScan визначали кольорові 

характеристики досліджуваних зразків. За допомогою математичної обробки 

спектрів дослідних зразків визначали характеристики кольору у 

триколориметричній системі координат СІЕXYZ (Міжнародна система 

координат). Координати кольору умовно виражені у відносних одиницях 

системи СІЕ та безрозмірні. Відповідно до вимог CIE параметри X, Y, Z 

розраховуються з наступних рівнянь: 

      (2.1) 

      (2.2)  
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      (2.3) 

За отриманими даними розраховували координати кольоровості x, y:  

x = Х/(Х + Y + Z); y = Y/( Х + Y + Z)   (2.4) 

Отримані питомі координати x і y за допомогою кольорового графіку у вигляді 

одиничної площини (X+Y+Z=1) тривимірного кольорового простору 

дозволяють визначити наступні показники – чистоту кольору (основного тону) 

Р, яскравість Т, домінуючу довжину хвилі λ.  

За системою CIELab L* зразків розраховували за формулою: 

     (2.5) 

Значення червоно-зеленої компоненти розраховували за формулою: 

    (2.6) 

Значення жовто-синьої компоненти розраховували за формулою: 

    (2.7) 

            (2.8) 

Хроматичність кольору зразків розраховували за формулою: 

22 *** baC       (2.9) 

Відтінок кольору зразків розраховували за формулою: 

*

*
*

a

b
arctgH        (2.10) 

Кольорову різницю між досліджуваними зразками розраховували: 

  (2.11) 

Під час проведення досліджень експерименти здійснювалися у 

п’ятикратній повторності. Статистична обробка результатів досліджень 

проводилася із використанням кореляційно-регресійного аналізу.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено об'єкти  дослідження. 

2. Обрано методики дослідження для оцінки якості і кольору обраних 

об’єктів дослідження.   
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РОЗДІЛ 3. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ СВІЖИХ І ПЕРЕРОБЛЕНИХ 

ПЛОДІВ СЛИВИ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕКТРАЛЬНИХ МЕТОДІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1. Товарознавча оцінка якості свіжих слив  

 

Дослідження з визначення товарних сортів свіжих слив проводилося 

відповідно до ДСТУ 32286-2013 (UNECE STANDART FFV-29:2013) «Сливи, що 

реалізуються в роздрібній торгівлі. Технічні умови». Стандарт ЕЕК ООН FFV-

29, що стосується збуту та контролю товарної якості слив, розроблено Робочою 

групою по сільськогосподарським стандартам якості Європейською 

економічною Комісією ООН (ЄЕК ООН). [15]. (Додаток А).  

Відповідно до вказаного стандарту сливи поділяють на три сорти: вищий, 

перший, другий. Сливи усіх сортів з урахуванням спеціальних положень, 

передбачених для кожного сорту, і дозволених допусків мають бути: 

неушкодженими; доброякісними; продукт, що піддався гниттю або псуванню, не 

допускається; чистими, практично без видимих сторонніх речовин; практично 

без комах-шкідників. Смак і запах повинні відповідати даному помологічному 

сорту, без стороннього.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що сливи Президент 

та Ромен відносяться до вищого товарного сорту, тобто до десертних – вони 

реалізуються для вживання у свіжому вигляді. Сливи угорка Опішнянська та 

Ренклод Альтана відносяться до першого товарного сорту, які використовуються 

для виготовлення чорносливу та переробки, а Ренклод зелений – до другого 

товарного сорту – їх використовують виключно для переробки (Додаток Б). 

Органолептичні показники є найбільш важливими з точки зору 

експертного підсумку у кінцевому висновку. Важливими характеристиками для 

споживача є привабливий колір, виражений смак і аромат, а також форма. В 

залежності від сорту колір шкірочки та м’якоті плодів сливи може відрізнятися.  
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Результати органолептичної оцінки показали, що дослідні зразки сливи 

мають овальну, округло-приплюснуту та круглу форму. Смак свіжих слив різних 

сортів – від солодкого насиченого з ледь вираженою кислинкою до яскраво 

вираженого кисло-солодкого. На відміну від інших фруктів, таких, як яблука, 

вишні, сливи не мають яскраво вираженого аромату.  

Колір шкірочки зразків різний: у зразків сливи сорту Президент та Угорка 

Опішнянська – червоно-фіолетовий та темно-фіолетовий різної насиченості, у 

зразків сливи сорту Ренклод Альтана – рожевий з червоним відтінком. У зразків 

сливи сорту Ренклод зелений та Ромен колір шкірочки та м’якоті приблизно 

однаковий – зелений з жовтим відтінком та червоний відповідно (табл. 3.1).  

Таким чином, використання органолептичного методу для оцінки кольору 

харчових продуктів вносить елемент суб'єктивності в оцінку цього показника.  

 

Таблиця 3.1. 

Результати органолептичної оцінки дослідних зразків слив 

Показник Президент 
Ренклод 

зелений 

Угорка 

Опішнянська 
Ромен 

Ренклод 

Альтана 

1. Форма Овальна  
Округло-

приплюснута 
Овальна  Кругла  

Округло- 

приплюснута 

2. Колір: 

- 

шкірочки 

 

Червоно-

фіолетовий 

з восковим 

нальотом 

світло 

синього 

кольору 

Зелений з 

жовтуватим 

відтінком  

з білим 

восковим 

нальотом 

Темно-

фіолетовий  

з матовим 

восковим 

нальотом  

світло-

синього 

кольору 

Темно-

червоний 

з незначним 

восковим 

нальотом  

світло-сірого 

кольору 

Рожевий з 

червоним 

відтінком, з 

восковим нальотом 

світло-блакитного 

кольору Точки під 

шкіркою темно-

коричневого 

забарвлення  

- м’якоті 

Зелений з 

жовтим 

відтінком  

Зелений з 

жовтуватим 

відтінком  

Жовто-

оранжева 

Яскраво-

червона  
Яскраво-жовта 

3. Аромат Виражений 
Ледь 

виражений 

Ледь 

виражений 

Фруктовий, 

виражений 
Ледь виражений 

4. Смак 

Солодкий 

насичений, 

з ледь 

вираженою 

кислинкою 

Кисло-

солодкий 

водянистий 

Приємний 

солодкий з 

вираженою 

кислинкою 

Солодкий 

насичений з 

ледь 

вираженою 

кислинкою 

Кисло-солодкий з 

яскраво вираженою 

кислинкою 
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Об’єктивний метод дозволяє виключити вказаний недолік. З цією метою 

був використаний спектрофотометричний метод, який базується на вимірюванні 

спектрів відбиття непрозорих речовин та матеріалів.  

Крива спектрального коефіцієнту відбиття містить інформацію про те, що 

колір зразка відповідає кольоровому тону випромінювання саме тієї ділянки 

спектру, де об’єкт найбільше відбиває світло, а насиченість світла, що 

сприймається, відповідає ступеню селективності відбиття, тобто крутості кривої 

спектрального коефіцієнту відбиття.  

Характеристика отриманих спектрів відбиття зразків є наступною. 

Коефіцієнти дифузійного відбиття зразків сливи сорту Ромен і Ренклод Альтана 

подібні у діапазоні видимого світла 400 – 640 нм і мають значення ˂ 5%. 

Спектральні криві у цьому діапазоні не мають селективного відбиття. Втім, є 

інтенсивне відбиття при довжинах хвиль, що відповідають червоному діапазону 

видимої області спектру, для якого домінуюча довжина хвилі знаходиться у 

межах 650-800 нм. Максимальне значення Rf дорівнює 24% (рис. 3.1, крива 2, 4).  

Спектр відбиття сливи сорту Угорка Опішнянська відрізняється від 

попередніх кривих низькими значеннями Rf = 2-10%, селективне відбиття 

спостерігається при 730…750 нм. Коефіцієнти відбиття сливи сорту Президент 

вищі за розглянуті зразки у діапазоні видимого світла 400 – 640 нм і коливаються 

у межах 3,5 – 7,5 %. Більш високі значення Rf у синій області (400 – 430 нм) 

вказує на внесок синьої складової спектру у загальний колір зразка сливи. Також 

спостерігається селективне відбиття при 700…800 нм. 

Хід спектральної кривої сливи сорту Ренклод Зелений відрізняється від 

чотирьох розглянутих зразків: високі значення Rf у синій області 400 – 430 нм, 

які коливаються від 17 % до 6%, селективне відбиття у діапазоні 530…600 нм, 

який знаходиться у зеленій області спектру, з максимальним значенням Rf  = 22% 

та у червоному діапазоні видимої області спектру 710…770 нм з максимальним 

значенням Rf  = 24%.  

Для отримання кількісної оцінки кольору дослідних зразків використали 

системи CIEXYZ, CIELab.  
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Рис. 3.1. Спектри відбиття плодів сливи: 1 – сорту Президент, 2 – сорту Ромен, 

3 – сорту Угорка Опішнянська, 4 – сорту Ренклод Альтана, 

5 – сорту Ренклод Зелений 

 

Між двома системами є взаємозв’язок через математичні перетворення, 

тому показники кольору за системою CIELab можна отримати, якщо відомі 

координати X, Y, Z за системою CIEXYZ. Розраховані параметри кольору 

наведені у табл. 3.2. Як показали розрахунки, домінуюча довжина хвилі (нм) слив 

Ромен та Ренклод Альтана складає 613,4 та 617,5 нм відповідно, і тому 

спектральний колір зразків знаходиться у червоній області видимого спектру. Це 

співпадає з візуальною оцінкою кольору.  

Для зразків сортів Президент і Угорка Опішнянська за розрахунками колір 

визначено як пурпурний. У системі CIE XYZ пурпурні кольори відносяться до 

так званих «неспектральних кольорів» і не мають визначеної довжини хвилі, 

тому в даному випадку вказується додатковий до пурпурного колір - синьо-

зелений з нм 442,3 та  422,6 нм відповідно. Низькі значення чистоти кольору (2,57 

% і 0,23 %) цих зразків вказує на наближення його до пурпурного.  

Для сливи сорту Ренклод Зелений нм = 571,6 нм, і тому домінуючий тон 

знаходиться у зеленій області спектру.  
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Таблиця 3.2. 

Кольорові характеристики плодів різних сортів сливи (Sr= 0,05, n=5, p=0,95) 

Параметр Президент Ромен 
Угорка 

Опішнянська 

Ренклод 

Альтана 

Ренклод 

Зелений 

Система CIEXYZ 

х 0,304 0,413 0,325 0,384 0,392 

у 0,311 0,339 0,330 0,331 0,448 

Домінуюча довжина 

хвилі, нм  
442,3*) 613,4 422,6*) 617,5 571,6 

Домінуючий  тон 

(спектральний колір) 

Синьо-зелений 

(пурпурний) 

Червоний з 

оранжевим 

відтінком 

Синьо- 

зелений 

(пурпурний 

Червоний з 

оранжевим 

відтінком 

Зелений з 

жовтуватим 

відтінком 

Чистота кольору, Т % 0,23 31,75 2,57 19,66 67,22 

Яскравість, Р % 31,1 34,0 29,0 33,1 44,8 

Система CIELab 

Світлота, L* 22,57 18,06 16,73 20,65 46,69 

Зелено-червона 

компонента кольору, 
а* 

1,61 7,42 1,63 10,73 -7,43 

Синьо-жовта 

компонента кольору, 
b* 

-2,89 4,91 -1,74 4,69 5,59 

Візуальна оцінка 

кольору 

Червоно-

фіолетовий 

Темно-

червоний 

Темно-

фіолетовий  

Рожевий з 

червоним 

відтінком 

Зелений з 

жовтуватим 

відтінком 

 

Чистота кольору вказує на суттєвий внесок зеленої складової у загальний 

колір зразка. Яскравість (Р) для сливи сорту Ренклод Зелений найвища і складає 

44,8 %, для інших зразків – практично однакова і коливається від 31,1 до 34,0%  

Для порівняння використано також систему CIELab, яка базується на 4 

основних кольорах, також враховується вплив ахроматичних кольорів. 

Визначено, що зразки Президент та Угорка Опішнянська, колір яких за системою 

CIE XYZ характеризується як пурпурний, за величинами компонент а* і b* 

характеризується як синьо-червоний. Параметр L*= 16,73 для Угорки 

Опішнянської у порівнянні із L* = 22,57 для зразка сливи Президент нижчий, 

тому колір характеризується як темний. Для зразка сливи Ренклод Зелений 
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зелено-червона компонента кольору дорівнює а* = -7,43, що вказує на внесок 

зеленої складової у загальний жовто-зелений колір.  

Розрахований параметр L*, як і параметр «яскравість», також має найвище 

значення для сливи сорту Ренклод Зелений і складає 46,69.  

Для сливи сорту Ромен а* дорівнює 7,42 і b* = 4,91, їх співвідношення 

характеризує колір як червоний з жовтим відтінком. Для сливи сорту Ренклод 

Альтана а* дорівнює 10,73 і b* = 4,69, їх співвідношення характеризує колір як 

червоний з жовтим відтінком, втім внесок червоного кольору у 2,29 рази 

більший. Для сливи сорту Ренклод Зелений компонента а* дорівнює -7,43, тобто 

це зелений колір зразка. Компонента b* дорівнює +4,59, тобто наявність жовтого 

кольору. Відношення а*/b* вказує на переважно зелений колір з жовтим 

відтінком, внесок зеленого кольору у 1,62 рази більший. Таким чином, 

відношення а*/b* характеризує основний (кольоровий) тон за системою CIELab 

і подібне λнм у системі CIEXYZ.  

Дослідження кольору м’якоті показало , що  домінуючий  тон усіх зразків 

за розрахованими координатами співпадає з візуальною оцінкою (Додаток В). 

Отже, отримані кількісні характеристики добре узгоджуються між собою і 

характеризують у цілому колір плодів сливи. Візуальна оцінка кольору 

отриманих зразків також узгоджується з кольоровими характеристиками, які 

було отримано інструментальним методом, тому вказаний спектральний метод 

можна використовувати для оцінки кольору рослинної сировини. 

За результатами аналітичного огляду літератури встановлено, що колір 

фруктів та овочів формується природними пігментами – хлорофілами, 

каротиноїдами, поліфенольними речовинами. Проведено дослідження вмісту 

цих речовин у дослідних зразках свіжих слив. Результати представлені у табл. 

3.3. Як показали дослідження, хлорофіли відсутні у сливи сорту Ромен, оскільки 

і шкірочка, і м’якоть плодів забарвлені у яскраво-червоний колір. Максимальний 

вміст хлорофілів визначено у плодах сорту Ренклод Зелений - 1,95 мг %, в інших 

зразках він коливається від 0,20 мг % (Ренклод Альтана) до 0,74 мг % 

(Президент). Найбільший вміст каротиноїдів встановлено у плодах сорту 
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Ренклод Зелений та Ренклод Альтана – 2,45 мг % та 1,44 мг % відповідно. В 

інших зразках він коливається від 0,10 мг % (Ромен) до 0,33 мг % (Президент).  

Таблиця 3.3. 

Склад пігментного комплексу плодів сливи різних сортів, мг % 

(Sr= 0,05, n=5, p=0,95) 

Показник Президент Ромен Ренклод 

Альтана 

Ренклод 

Зелений 

Угорка 

Опішнянська 

Хлорофіли 0,74  Відс. 0,20 1,95 0,51 

Каротиноїди 0,33 0,10 1,44 2,45 0,22 

Антоціани 995,3 975,1 774,5 Відс. 1010,5 

Лейкоантоціани 631,0 670,1 330,4 206,0 588,1 

Катехіни  251,0 165,9 132,3 157,5 322,3 

Флавоноли  34,7 54,2 43,1 66,2 74,5 

 

Серед поліфенольних речовин найбільший вміст мають антоціани, і це 

зрозуміло, оскільки вони є основними природними барвниками більшості сортів 

слив червоного кольору. Встановлено, що максимальний вміст антоціанів 

знаходиться у плодах сорту Угорка Опішнянська (1010,5 мг %), в інших сортах 

він коливається у межах 774,5-995,3 мг % і забарвлюють плоди від червоного до 

синьо-фіолетового кольорів різних відтінків та інтенсивності. Втім, вони 

відсутні у плодах сорту Ренклод Зелений.  

Флавоноли, які забарвлюють рослинну сировину у світло-жовтий колір, 

знаходяться у межах 34,7–74,5 мг %, мінімальне значення припадає на плоди 

сорту Ренклод Альтана, максимальне значення  - у плодах сорту Угорка 

Опішнянська.  

Лейкоантоціани і катехіни відносяться до безбарвних речовин, але під час 

переробки вони здатні змінюватися з утворенням забарвлених сполук. 

Максимальний вміст лейкоантоціанів встановлено у плодах сорту Ромен (670,1 

мг %), мінімальне значення - у плодах сорту Ренклод Зелений (206,0 мг %). Вміст 

катехінів знаходиться у межах 132,3–322,3 мг %. 

Таким чином за проведеними дослідженнями пігментного складу свіжої 

сливи різних сортів можна зробити висновок, що колір плодів обумовлений 
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вмістом природних барвних речовин – хлорофілів (зелений колір), каротиноїдів 

(від жовтого до червоного), антоціанів (від рожевого до темно-синього), 

флавонолів (світло-жовтий колір). Втім, основними природними пігментами 

забарвлених у червоний з різними відтінками колір плодів сливи є антоціани.  

 

3.2. Зміна кольору плодів сливи під дією технологічних параметрів  

 

Найбільш істотний вплив на формування споживчих властивостей 

перероблених плодів і овочів здійснюють зміни якості рослинної сировини в 

процесі виробництва. Особливе значення при цьому має зміна природного 

кольору сировини. Колір є інформативним параметром якості готового 

продукту, тому що пов'язаний з іншими якісними показниками, такими, як 

зовнішній вигляд, смак, запах, наявністю очевидних і прихованих дефектів [20]. 

Дослідженнями багатьох вчених встановлено, що до основних процесів, 

які відбуваються під час переробки рослинної сировини, відносяться 

карамелізація цукрів, меланоїдиноутворення, розклад органічних кислот; 

окислення та інші перетворення комплексу поліфенольних сполук; окислення 

сполук заліза з утворенням кольорових комплексів, а також ферментативні 

реакції. Ступінь цих змін залежить як від складу пігментного комплексу, в 

цілому хімічного складу фруктів та овочів, так і від технологічних режимів 

обробки [19, 23, 33]. 

Але перш за все зміни кольору фруктів та овочів під час переробки 

пов’язані зі змінами їх пігментного комплексу. Слива містить у своєму складі 

переважно антоціани, які відносяться до групи широко поширених природних 

фенольних сполук рослин. В процесі переробки сировини, особливо при 

механічній обробці (подрібненні, нарізанні, протиранні), поліфеноли легко 

окислюються киснем з утворенням темнозабарвлених сполук (бурі, коричневі 

флобафени). За чутливістю до окислювальних перетворень речовини 

поліфенольної природи помітно відрізняються: найбільш активно окислюються 

лейкоантоціани та катехіни, менш активно – антоціани. Флавоноли окислюються 
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в ферментативних системах та стабільні в неферментативних. При цьому 

ферментативні реакції проходять, як правило, при обробці сировини за 

температури до 50°С; за більш високих температур колір продукту змінюється 

за рахунок неферментативного окиснення поліфенолів. Встановлено, що 

основним параметром, що впливає на зміну поліфенолів є температура [31, 41]. 

Отримати однорідний колір готового продукту важко, якщо забарвлення 

шкірочки та м’якоті суттєво відрізняються. Тому дослідження проводили зі 

сливою сорту Угорка Опішнянська. 

Дослідження щодо впливу температури на вміст антоціанів плодів сливи 

(рис. 3.2.) дозволили встановити, що вони поступово руйнуються в залежності 

від терміну дії, що суттєво впливає на колір зразків. 

 

Рис. 3.2. Світлопоглинання екстрактів поліфенольного комплексу з плодів 

сливи при температурі 100оС в залежності від тривалості обробки:  

1 – 20 хв; 2 – 10 хв; 3 – контроль. 

 

Якщо розглядати вплив температур на різні групи поліфенолів, то 

результати показали, що у діапазоні температур 10…20оС вміст флавоноїдів 

змінюється повільно. В цьому інтервалі температур значну роль відіграють 

ферментативні процеси, що відбуваються у рослинній тканині при її порушенні 

(рис. 3.3). При температурі 60оС спостерігається збільшення вмісту флавоноїдів 

у порівнянні із 40оС. Вірогідно, у цій області температур відбувається 

стабілізація ферментативного окислення усіх форм флавоноїдів. За більш 
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високих температур , що є вищими за 60оС, концентрація катехінів та 

лейкоантоціанів падає у середньому в два рази, антоціанів – у 1,3 рази. Це 

обумовлено протіканнями неферментативних процесі, оскільки в цьому 

діапазоні температур ферменти, що мають протеїнову природу, інактивуються, а 

швидкість хімічних реакцій із зростанням температур різко зростає. При цьому 

антоціани більш стійкі до дії температур, ніж лейкоантоціани та катехіни. 

 

Рис. 3.3. Вплив температурної обробки на вміст флавоноїдів у плодах сливи, 

час обробки – 30 хвилин: a – антоціани, b – лейкоантоціани, c – катехіни. 

 

У табл. 3.4 наведені зведені дані значень кольорових характеристик після 

термічної обробки зразків сливи. Кольорові характеристики визначали за 

системою СІЕ  (x, y, домінуюча довжина хвилі, чистота тону) та системою Lab 

(L*, a*, b*, H, C та ΔE). В термінах системи СІЕ визначальною є зміна домінуючої 

довжини хвилі (рис. 3.4). В нашому випадку домінуюча довжина хвилі 

зменшилася з 596,3 нм для контрольного зразка до 544,9* нм для зразка з 40 хв 

термічною обробкою, однак необхідно зауважити, що для останнього зразка це 

суто уявне значення, оскільки у системі СІЕXYZ пурпурні кольори не мають 

визначеної довжини хвилі (так звані «не спектральні кольори»), тому в даному 

випадку вказують додаткову довжину хвилі до пурпурного кольору, яка визначає 

його відтінок.    
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Таблиця 3.4. 

Кольорові характеристики дослідних зразків сливи в залежності від 

тривалості обробки (Sr= 0,05, n=5, p=0,95) 

Параметр Контроль 

Варіння 

10 хв 20 хв 40 хв 

x 0,560 0,525 0,431 0,633 

y 0,379 0,399 0,408 0,158 

X 9,10 3,63 2,51 2,68 

Y 6,15 2,74 2,38 2,00 

Z 1,00 0,55 0,94 1,81 

L* 29,80 18,98 17,36 15,52 

a* 31,57 17,82 5,25 16,58 

b* 36,82 25,75 16,25 2,95 

С* 48,50 31,31 17,08 16,84 

H* 49,38 55,32 72,09 15,09 

ΔE  20,71 35,65 39,70 

Дом. довж.  

хвилі, нм 
596,3 591,8 582,5 544,9* 

Яскравість, % 37,8 39,6 40,8 15,8 

Чистота 

тону,  % 
85,1 81,54 63,49 52,7 

Візуальний 

колір 

Червоно-

оранжевий 
Оранжевий 

Жовто-

оранжевий 

Пурпурний з 

зеленувато-

жовтим 

відтінком* 

 

Незважаючи на той факт, що усі зразки сливи візуально є досить темними 

з низькими значення X, Y, Z, їх спектральна яскравість у системі СІЕ 

залишається досить високою: 37,8…40,8%, окрім зразку після 40 хв обробки, для 

якого яскравість склала 15,8%. Із збільшенням тривалості обробки чистота тону 
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зразків сливи зменшилася з 85,1% до 52,7%, а основний колір змінився від 

оранжево-червоного до пурпурного з зеленувато-жовтим відтінком. 

 

 

Рис. 3.4. Залежність домінуючої довжини хвилі та чистоти тону зразка сливи 

від тривалості обробки: 1 – домінуюча довжина хвилі зразків сливи;  

2 – чистота тону зразків сливи 

 

Зразки сливи мають суттєво відмінні триколірні координати у порівнянні з 

контрольним зразком, причому зразки сливи після 20 хв термообробки мали 

більшу спектральну яскравість, ніж зразки після 10 хв або 40 хв обробки і навіть 

більшу, ніж контрольний зразок сливи, хоча візуально спостерігалося 

потемніння.  

Цей факт пояснюється тим, що, відповідно до чутливості ока людини, різні 

довжини хвилі мають різну спектральну яскравість: найбільша спостерігається 

для зеленого кольору, а найменша – для синього. У цьому полягає основний 

недолік визначення кольору в системі СІЕXYZ : визначена домінуюча довжина 

хвилі та чистота тону кольору досліджуваного зразка буде відповідати 

візуальному спостереженню лише у випадках моноколірних зразків з невеликою 

кількістю спектрально близьких відтінків. У випадку, коли змішуються 
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спектрально далекі кольори або їх забагато (коричневий колір), отримане 

значення домінуючої довжини хвилі та чистоти тону не буде відповідати тому 

кольору, що спостерігається візуально. 

Параметр зразків сливи L*, розрахований за системою CIELab, наведена на 

рис. 3.5. Як видно з рисунка, термічна обробка призводить до поступового 

потемніння зразків сливи.  

 

 

Рис. 3.5. Яскравість зразків сливи в залежності від тривалості  

термічної обробки 

 

В системі CIELab визначальним є значення двох кольорових компонент: 

червоно-зеленої та жовто-синьої, залежність яких для зразків сливи від 

тривалості температурної обробки наведена на рис. 3.6.  

Як видно з рисунку, для нестабілізованих зразків сливи при невеликій 

тривалості обробки (до 10 хв) спостерігається однакове зменшення кольорових 

компонент (траєкторія 1), яке обумовлене активним протіканням процесів 

окислення антоціанових та флавонових пігментів. Подальше продовження 

обробки (до 20 хв) призводить до значного зменшення значення червоно-зеленої 

компоненти (a*) у бік зменшення частки червоної складової кольору, при цьому 

значення жовто-синьої компоненти (b*) кольору залишається майже незмінним, 
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що свідчить про одночасне протікання декількох процесів: подальше окислення 

антоціанових пігментів, що відповідають за червоний колір сливи, та 

флавонових пігментів, що забарвлені у жовтий колір, та утворенням з 

накопиченням жовтих проміжних продуктів реакції меланоїдиноутворення.  

 

Рис. 3.6. Динаміка зміни кольорових компонент a* та b* зразків сливи від 

тривалості термічної обробки 

 

При подальшій термічній обробці (40 хв) червоно-зелена компонента 

зростає при одночасному зменшенні значення жовто-синьої компоненти (b*) у 

бік збільшення частки синьої компоненти. В результаті, за даними рис. 3.6 колір 

зразків сливи змінюється з жовто-червоного різної яскравості до синьо-

червоного (пурпурні кольори), оскільки після тривалої термічної обробки 

відбувається накопичення кінцевих продуктів руйнування пігментів сливи 

коричневого або чорного кольору, саме тому для цих зразків спостерігається 

зменшення значення  L* (рис. 3.5). 

Дослідження змін хроматичності С* зразків сливи в залежності від 

тривалості обробки показали, що відбувається зменшення хроматичності з 50 

(контрольний зразок) до 15 (зразки після 40 хв термообробки), що вказує, у 
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поєднанні зі зменшенням L* зразків та зменшенням значень кольорових 

компонент (a*, b*) на покоричневіння зразків, яке спостерігається візуально. 

Найбільш повну інформацію щодо зміни кольору в системі CIELab дає 

параметр «кольорова різниця» (ΔE), який враховує зміну яскравості та двох 

кольорових компонент зразка. Вважається, що кольорова різниця у 5 одиниць 

вказує на спектрально нероздільні кольори, а у 10-15 одиниць – на візуально 

нероздільні кольори. Кольорова різниця зразків сливи (у порівнянні з 

контрольним зразком) в залежності від тривалості термообробки наведена на 

рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Кольорова різниця зразків сливи в залежності від тривалості обробки 

 

Як видно з рисунку, зразки сливи вже після 10 хв мають колір, що 

візуально відрізняється від контрольного зразка. 

Таким чином, отримані результати дозволяють встановити наступне. 

Дійсне визначення кольору в системі СІЕXYZ можливе лише у випадку 

моноколірних зразків або зразків з невеликою кількістю відтінків. Система 

CIELab надає більш повну інформацію про колір зразка, що дозволяє не тільки 

встановити істинний колір, але й за його зміною під впливом різних чинників 

визначити фактори, що обумовлюють ці зміни.  
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3.3. Дослідження кольору продуктів переробки плодів сливи  

 

Основною метою переробки фруктів та овочів є вироблення харчових 

продуктів з тривалим збереженням їх харчових і смакових властивостей. На 

формування їх якості впливають такі чинники: вид і якість сировини, її цільове 

призначення, спосіб консервування, технологія виготовлення, особливості 

пакування. Якість готової продукції значною мірою залежить від якості овочів 

та фруктів, їх технологічних властивостей, особливостей хімічного складу не 

тільки виду сировини, а їх ботанічного сорту. Важливі властивості як основної 

так і додаткової сировини та добавок. В сучасному консервному виробництві 

використовують спеціальні поліпшувачі, консерванти, барвники, які мають 

суттєвий вплив на якість готової продукції та безпечність її споживання. 

Вивчення чинників, які формують якість товарів, є основою знань, необхідних 

при ознайомленні з асортиментом, оцінюванні споживних властивостей 

продукції, контролі її якості в процесі товаропросування. В процесі переробки 

свіжі фрукти та овочі в певному обсязі змінюють свої природні фізичні та хімічні 

властивості. Готовий продукт отримує характерні смакові та ароматичні 

властивості, консистенцію та колір завдяки тим змінам, що відбуваються в 

структурі та хімічному складі сировини [13, 16]. 

Для оцінки кольору продуктів обрали різні продукти переробки плодів 

сливи: пюре, варення, повидло. Вони відрізняються, у першу чергу, 

технологічними параметрами, серед яких важливу роль грає вид теплової 

обробки сировини: бланшування, варіння, пастеризація, стерилізація, оскільки 

нашими дослідженнями встановлено, що вона суттєво впливає на вміст 

поліфенолів сливи, а отже і на колір готового продукту. 

Аналіз маркування дозволяє визначити склад продукту, наявність добавок, 

вид теплової обробки. Встановлено, що до складу зразків входять сливи свіжі або 

сливове пюре, цукор білий. Усі зразки піддавали стерилізації (табл. 3.5).  

Проведено аналіз органолептичних показників якості обраних зразків. 

Результати показали, що запах слабо виражений, без стороннього, смак пюре 
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кисло-солодкий, варення - приємний солодкий. Повидло відрізняється занадто 

насиченим солодким смаком. Консистенція відповідає вимогам до вказаних 

продуктів. 

Таблиця 3.5. 

Маркування споживчої тари дослідних зразків  
 

Показник ТМ «Чудо чадо» ТМ Верес ТМ «Дари ланів» 

Найменування 
Дитяче фруктове 

Пюре, стерилізоване 

Варення сливове, 

стерилізоване 

Повидло сливове, 

стерилізоване 

Виробник 

ПАТ« Одеський 

консервний завод 

дитячого  

харчування», 

Україна , м.Одеса 

ЗАТ 

«Агроекопродукт», 

Україна, Черкаська 

обл. 

ВАТ «Могилів-

Подільський консервний 

завод» Україна , 

Вінницька обл. 

Склад 
пюре сливове (96,5%), 

цукор (3,5%) 
сливи свіжі, цукор білий 

сливове пюре , цукор 

білий 

Харчова 

цінність 

вуглеводи -12,0 г , 

білки -0,8 г  
вуглеводи – 62г вуглеводи -58,0 г 

Енергетична 

цінність 
51 ккал 233 ккал 232 ккал 

Умови й 

терміни 

зберігання 

за температури  від 0°С 

до 25°С і відносній 

вологості повітря не 

більше 75 %. Захищати 

від прямих сонячних 

променів. Строк 

придатності : 2 роки  

24 міс. при температурі 

від 0 до 25ºС і відносній 

вологості повітря не 

більше 75%. Не 

дозволяється зберігати 

на прямому сонячному 

світлі 

при температурі від 0°С 

до 25 °С і відносній 

вологості повітря не 

більше 75 %.Строк 

придатності 24 місяці  

НД 
ТУ У 15.8-05529030-

002:2011 
ГОСТ 7009 ДСТУ 6072:2009 

Пакування, 

місткість 

скляна банка . 

Маса нетто 90 г ± 5%. 

скляна банка с кришкою 

твіст-офф, 400г 

скляна банка Маса нетто 

630 ±3%. 

Штрих-код 

EAN 
4820016253346 4820008091321 4820039711946 

 

Колір за нормативною документацією характеризується як відповідний 

вихідній сировині. Втім, зразки мають темно-червоний колір різної насиченості 

з коричневим відтінком (табл. 3.6). Таким чином, органолептична оцінка не дає 

повного уявлення про кольорову різницю дослідних зразків. Для отримання 

кількісної характеристики кольору зразків вимірювали спектральні коефіцієнти 

відбиття та розраховували параметри (рис. 3.8). Порівняння спектрів відбиття 



27 

 

різних типів консервів, виготовлених з однієї вихідної сировини та хроматичних 

характеристик дає змогу визначити вплив технології виготовлення на колір 

продукції. 

Таблиця 3.6 

Органолептичні показники якості дослідних зразків 

 

Показник  
Дитяче фруктове 

пюре 
Варення сливове 

Повидло 

сливове 

Запах 
Фруктовий слабо-

виражений 

Фруктовий, слабо 

виражений 

Не виражений , без 

сторонніх 

Смак 
Кисло-солодкий , 

насичений , приємний 

Приємний, солодкий, 

присмак плодів 

солодкий.  

Солодкий , занадто 

насичений 

Колір 

Темно-червоний з 

незначним коричневим 

відтінком 

Темно-червоний з 

незначним 

коричневим відтінком 

Темно-червоний з 

коричневим відтінком 

Консистенція 
Однорідна, тонко-

дисперсна 

Рідка, напівпрозора зі 

шматочками сливи 

Мазеподібна ,не 

розтікається по поверхні 

 

Рис. 3.8. Спектри дифузного відбиття дослідних зразків: 1 – пюре фруктове;  

2 – варення сливове; 3 – повидло сливове. 

Зростання домінуючої довжини хвилі з 622,8 нм для пюре до 669,4 нм для 

повидла та зменшення чистоти тону від 50,9 % до 12,6 % відповідної продукції 

свідчить про погіршення кольору варення та повидла у порівнянні із пюре, що 
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пов’язане з появою коричневого відтінку. Яскравість також зменшується за 

рахунок потемніння продукції (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7. 

Хроматичні характеристики дослідних зразків (Sr= 0,05, n=5, p=0,95) 

Дослідні зразки 

Домінуюча 

довжина хвилі 
Яскравість Чистота тону 

Домінуючий тон 

 нм Р, % Т, % 

Пюре сливове 622,8 38,5 50,9 червоний  

Варення сливове 648,6 24,3 15,8 червоний 

Повидло сливове 669,4 26,1 12,6 темно-червоний 

 

Отримані хроматичні характеристики для різних видів продукції з плодів 

сливи добре збігаються з візуальною оцінкою кольору, тому вказаний 

спектральний метод можливо використати для визначення якості продукції.  

Таким чином, за проведеними експериментальними дослідженнями 

встановлено, що інструментально визначені хроматичні характеристики 

дозволяють встановити домінуючий тон продукту, а чистота тону визначає 

ступінь його покоричневіння. Втім, необхідно зазначити, що привабливий колір 

можна формувати за рахунок використання штучних барвників та інших 

харчових добавок (наприклад, використання сульфітації для попередження 

потемніння продукту). Тому поряд з цим необхідна ідентифікація барвних 

речовин. Дослідження за вмістом барвних речовин показало, що максимальний 

вміст антоціанів визначено у пюре і складає 419,1 мг %, у повидлі антоціани у 

мінімальній кількості – 54,7 %. Практично відсутні інші поліфенольні сполуки 

(табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Компоненти пігментного комплексу дослідних зразків (Sr= 0,05, n=5, p=0,95) 

Дослідні зразки 
Вміст речовин пігментного комплексу, мг % 

Антоціани  Лейкоантоціани Катехіни Флавоноли  Каротиноїди 

Сливове  пюре  419,1 110,1 163,1 25,5 Сліди 

Джем сливовий 243,8 45,4 Відс. Сліди Сліди 

Повидло 

сливове 
54,7 Відс. Відс. Відс. Відс. 
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Таким чином, у продуктах переробки плодів сливи суттєво зменшується 

кількість природних барвних речовин, які під час переробки перетворюються на 

невластиві вихідній сировині сполуки, що негативно впливає як на колір 

продукту, так і на його функціональні властивості. Забарвлені антоціани суттєво 

впливають на формування споживних властивостей рослинної сировини. Саме 

колірна гамма зумовлює привабливість свіжих овочів і фруктів та 

різноманітність асортименту продуктів їх переробки. У зв'язку зі зростаючою 

інформованістю частини споживачів про принципи здорового харчування до 

якості харчових продуктів починають пред'являтися підвищені вимоги. 

Продукція натурального кольору з приємним смаком і запахом, яка не містить 

штучні барвники, ароматизатори та консерванти, стає затребуваною для 

більшого числа споживачів [1]. 

Необхідно проводити подальші дослідження у цьому напрямку, оскільки 

використання та удосконалення об’єктивних методів визначення кольору 

дозволить підвищити ефективність експертної оцінки якості продуктів 

харчування в цілому. 

 

Висновки до розділу 3  

 

1. Проведено дослідження з визначення якості сортів свіжих слив. 

Встановлено, що використання органолептичного методу для оцінки кольору 

харчових продуктів вносить елемент суб'єктивності в оцінку цього показника.  

2. За проведеними експериментальними дослідженнями встановлено, що 

інструментально визначені хроматичні характеристики дозволяють встановити 

домінуючий тон продукту, а чистота тону визначає ступінь його покоричневіння.  

3. Встановлено, що вплив температури на вміст антоціанів призводить до 

поступового руйнування в залежності від терміну дії. 

4. Отримані хроматичні характеристики для різних видів продукції з 

плодів сливи добре збігаються з візуальною оцінкою кольору, тому вказаний 

спектральний метод можливо використати для визначення якості продукції.   
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

 

1. Аналіз літературних даних щодо хімічного складу фруктів дозволила 

визначити речовини, які формують їх колір. 

2. Встановлено, що речовини пігментного комплексу є лабільними 

сполуками і піддаються трансформації, у результаті відбувається незворотна 

зміна хімічного складу пігментного комплексу, знебарвлення, поява невластивих 

вихідній сировині відтінків. 

3. Аналіз літературних джерел дозволив визначити, що загальновідомим 

методом оцінки кольору свіжих фруктів і продуктів їх переробки є сенсорний 

аналіз. Універсального інструментального методу для оцінки кольору не існує. 

4. Встановлено, що склад пігментного комплексу плодів сливи суттєво 

впливає на їх природне забарвлення, визначено взаємозв’язок параметрів 

кольоровості зразків із вмістом барвних речовин. Проведено дослідження з 

визначення якості сортів свіжих слив. Встановлено, що використання 

органолептичного методу для оцінки кольору харчових продуктів вносить 

елемент суб'єктивності в оцінку цього показника.  

5. За проведеними експериментальними дослідженнями інструментально 

визначені хроматичні характеристики дозволяють встановити домінуючий тон 

продукту, а чистота тону визначає ступінь його покоричневіння.  

6. Досліджено динаміку зміни вмісту антоціанів і кольору під впливом 

температури в залежності від терміну її дії за допомогою параметрів кольору. 

7. Отримані хроматичні характеристики для різних видів продукції з 

плодів сливи добре збігаються з візуальною оцінкою кольору, тому вказаний 

спектральний метод можливо використати для визначення якості продукції. 

Необхідно проводити подальші дослідження у цьому напрямку, оскільки 

використання та удосконалення об’єктивних методів визначення кольору 

дозволить підвищити ефективність експертної оцінки якості продуктів 

харчування в цілому. 

  



31 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

 

1. Алешина И. В. Поведение потребителей / И. В. Алешина. – М. : Наука, 2009. 

– 376 с. 

2. Дадеко Л. И. Автоматический экспресс-контроль цветности растительных 

масел / Л. И. Дадеко, А. В. Ковальчук, С. Л. Лотар //Масложировая 

промышленность. – 2006. – № 1. – С. 19 – 21.  

3. Дадеко Л. И. Экспресс-контроль цвета томатной пасты / Л. И. Даденко, А. 

В. Ковальчук, С. Л. Лотар //Масложировая промышленность. – 2006. – №1. 

– С. 19 – 21.  

4. Джадд Д. Цвет в науке и технике / Д. Джадд, Г. Вышецки. – М. : Мир, 1978. 

– 690 с. 

5. Дослідження сенсорне. Ідентифікація та вибирання дескрипторів для 

створення сенсорного спектру за багатобічного підходу (ISO 11035:1994, 

IDT) : ДСТУ ISO 11035:2005. – [ Чинний від. 01. 01. 05. ]. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2006. – 24 с. 

6. Дослідження сенсорне. Методологія. Загальні настанови (ISO 6658:1985, 

IDT): ДСТУ ISO 6658:2005. – [ Чинний від. 01. 01. 05. ]. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2006. – 10 с. 

7. Ермаков В.А. Биохимические методы исследования. - М.: Наука, 1986. - 355 

с.  

8. Ермолаев С. В. Измерение цветности в производстве напитков / С. В.  

Ермолаев // Пиво и напитки. – 2002. – №3. – С. 34 – 36.  

9.  Консерви фруктові пюреподібні для дитячого харчування ДСТУ 4084-2001 

– Киів: Держстандарт України, 2001. -  20 с.  

10.  Макаревич А.М. Функції і властивості антоціанів рослинної сировини / 

А.М. Макаревич, А.Г. Шутова, Є.В. Спиридович // Праці БГУ: науковий 

журнал, - 2009. - С. 237-245. 

11. Павлюк Р. Ю. Новые технологии биологически активних растительных 

добавок и их использование в продуктах иммуномодулирующего и 



32 

 

радиозащитного действия / Р. Ю. Павлюк, А. И. Черевко, В. В.  Погарская. 

Харьков-Киев : ХДАТОХ, 2002. - 205 с. 

12. Перцевой Ф. В. Технология получения растительных масел и пищевых 

продуктов, обогащенных каротиноидами / Ф. В. Перцевой, Ю. А. Савгира, 

Н. В.  Камсулина. - X. : ХГАТОП, 2002. - 230 с. 

13. Родиков С. А. Исследование взаимосвязи коэффициентов отражения света 

и содержания хлорофиллов и каротиноидов в кожице яблок //Хранение и 

переработка сельхозсырья. - 2006. - № 3. - С. 30-31.  

14.  Слива: Хімічний склад, калорійність, корисні властивості [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://dovidka.biz.ua/sliva-himichniy-sklad-

kaloriynist-korisni-vlastivosti/  

15. Сливы, реализуемые в розничной торговле. Технические условия (UNECE 

STANDART FFV-29:2013) : ГОСТ 32286:2013. – [Чинний від 2015-01-01]. – 

М. : Стандартинформ 2014. – 15 с.  

16.  Фоменко М. А. Сенсорная оценка при контроле качества на предприятиях / 

М. А. Фоменко, В. М. Кантере, В. А. Матисон // Пищевая промышленность. 

– 2004. – № 1. – С. 20 – 22. 

17. Armstrong G. Sensory analysis and assessor motivation – can computers make a 

difference? / G. Armstrong, H. Mcilveen, D. Mcdowel // Food Qual. Pref. – 1997. 

– Vol. 8. – Р.  1–7. 

18.  Bais H. P., Walker T. S., Kennan A. J. Structure-dependent phytotoxicity of 

catechins and other flavonoids:  flavonoid conversions by cell-free protein 

extracts of Centaurea maculosa (spotted knapweed) roots / Bais H. P., Walker T. 

S., Kennan A. J.,  J Agric Food Chem, .- 2003. - Vol. 51. - Р. 897-901. 

19.  Calisir S., Haciseferogullari H., Ozcan M., Some nutritional and technological 

properties of wild plum (Prunus spp.) fruits in Turkey / Calisir S., 

Haciseferogullari H., Ozcan M.  // J. Food Eng. -  2005. -  Vol. 66. - Р.  233-237. 

20. Clydesdale F. M. Color as a factor in food choice / Clydesdale F. M.  // Crit. Rev. 

Food Sci. Nutr. – 1993. – Vol. 33. – Р. 83-110. 

21. Delgado-Vargas F. Natural pigments: Carotenoids, anthocyanins, and betalains: 

http://dovidka.biz.ua/sliva-himichniy-sklad-kaloriynist-korisni-vlastivosti/
http://dovidka.biz.ua/sliva-himichniy-sklad-kaloriynist-korisni-vlastivosti/


33 

 

Characteristics, biosynthesis, processing, and stability / F. Delgado-Vargas  // 

Crit. Rev. Food Sci. Nutr. - 2000. - Vol. 40. - Р. 173 - 179. 

22.  Gil M.I., Tomás- Barbera F.A. Antioxidant capacities, phenolic compounds, 

carotenoids, and vitamin C content of peach and plum cultivars from alifornia. / 

Gil M.I., Tomás- Barbera F.A.  // J. Agr. Food Chem. – 2002. - № 50(17). – Р. 

4976-4982. 

23.  Goncalves B., Landbo A., Knudsen D. Effect of ripeness and postharvest storage 

on the phenolic profiles of cherries (Prunus avium L.) / Goncalves B., Landbo A., 

Knudsen D. // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2004, Vol. 52. -  Р. 

523–530. 

24. Harborne J. B. Advances in Flavonoid Research since 1992 / J. B. Harborne // 

Phytochemistry. - 2000. - Vol. 55. - P. 481-504. 

25. Harvey D. Modern analytical chemistry / David Harvey. - Boston Burr Ridge, IL 

Dubuque, IA Madison, WI New York. - 2000. - 816 p.  

26.  Henriette M.C. Azeredo. Betalains: properties, sources, applications, and 

stability – a review / Henriette M.C. Azeredo // International Journal of Food 

Science and Technology. - 2009, 44. - 2365–2376. 

27. Hunt R.W.G. Measuring colour / Hunt R.W.G. //J. Food. Agric. Chem. – 2004. – 

Vol. 52. – Р.2491 – 2495.  

28. Hutchings J. Colour, appearance, expectations and the food industry / J. Hutchings 

// Trends in Food Sci. and Technol. – 2002. – Vol. 11. – Р. 340-346.  

29. Kim DO, Jeong SW, Lee CY. Antioxidant capacity of phenolic phytochemicals 

from various cultivars of plums. / Kim DO, Jeong SW, Lee CY. // Food Chem. - 

2003. - № 81. – Р. 321–326. 

30.  Longo L, Scardino A, Vasapollo G. Identification and quantification of 

anthocyanin in the berries of Pistacia lentiscus L., Phillyrea latifolia L. and Rubia 

peregrina L. Innov. / Longo L, Scardino A, Vasapollo G.  // Food Sci Emerg. - 

2007. - № 8. – Р. 360–364. 

31. Monzocco L. Review of non-enzymatic browning and antioxidant capacity in 

processed foods / L. Monzocco, S. Calligaris, D. Mastrocola //Trends in Food 



34 

 

Science and Technology – 2001. – Vol. 11. – Р. 340-346.  

32. Schwartz S.J. Chlorophylls in foods / S. J. Schwartz // CRC Food Sci. Nutr. - 

1990. - Vol. 29. - P. 1 - 17. 

33.  Seyhun Yurdugül, Faruk Bozoglu. Studies on Antimicrobial Activity and Certain 

Chemical Parameters of Freeze-Dried Wild Plums (Prunus Spp.) / Seyhun 

Yurdugül, Faruk Bozoglu // Pakistan Journal of Nutrition. – 2009, 8 (9). – Р. 1434-

1441,. 

34.  Stacewicz-Sapuntzakis M., Bowen P.E., Hussain E.A. Chemical composition and 

potential health effects of prunes: a functional food / Stacewicz-Sapuntzakis M., 

Bowen P.E., Hussain E.A. // Crit. Rev. Food Sci. - 2001. - Vol. 41. - Р. 251–286. 

35. Sulaeman A. Carotenoid content, physicochemical, and sensory qualities of fruit 

as affected by dehydration/rehydration, antioxidant, and fermentation / A. 

Sulaeman, L. Keeler, S.  Taylor //J. Agric. Food Chem. - 2001. - Vol. 49. - Р. 

3253-3260. 

36.  Vicario J.L., Badia D., Dominguez E., The  first  synthesis  of isoflavanones / 

Vicario J.L., Badia D., Dominguez E. // Tetrahedron Lett. – 2010. - Vol. 41. - Р. 

8297-8300. 

37.  Wang L.S. Anthocyanin and their role in cancer prevention / Wang LS, Stoner 

GD. // Cancer Lett. – 2008. - № 269. - Р. 281–290. 

38.  Wargovich, M.J. Anticancer properties of fruits and vegetables / Wargovich, M.J. 

// HortSciencе, 2000. - Vol. 3. - Р. 573-575. 

39.  Welford R. Evidence for oxidation at C-3 of the flavonoid C-ring in some fruit 

and vegetabies / Welford R., Turnbull J., Claridge T. // Chem. Commun., - 2001. 

–Р. 1828-1829. 

40.  Yan Wang. Antioxidant Activities and Major Anthocyanins of Myrobalan Plum 

(Prunus cerasifera Ehrh.) / Yan Wang, Xiaoliu Chen, Yanmin Zhang // Journal of 

Food Science. - 2012, Vol. 77. -  № 4. - Р. 388-393. 

41. Weber Fabian. Influence of fruit juice processing on anthocyanin stability / Weber 

Fabian // Food Research International, Volume 100, Part 3, October 2017, Pages 

354-365.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996917302867#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996917302867#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09639969
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09639969/100/part/P3


35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ  

  



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК А 

Характеристика і норма для товарних сортів свіжих слив 

 відповідно до вимог ДСТУ 32286-2013 (UNECE STANDART FFV-29:2013) 

«Сливи, що реалізуються в роздрібній торгівлі. Технічні умови»  
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Таблиця А 

Характеристика і норма для товарних сортів свіжих слив 

 відповідно до вимог ДСТУ 32286-2013 (UNECE STANDART FFV-29:2013) 

«Сливи, що реалізуються в роздрібній торгівлі. Технічні умови» 36 
Назва показника Характеристика і норма для товарного сорту 

вищого першого другого 

Зовнішній 

вигляд 

Плоди свіжі, зрілі, типові для даного помологічного 

сорту, форми і забарвлення, з щільною м`якоттю, без зайвої 

зовнішньої вологості 

Повністю 

вкриті восковим 

нальотом 

Допускаються 

незначні дефекти 

форми, розвитку 

Допускаються 

дефекти форми, 

розвитку 

Смак і запах Відповідні даному помологічному сорту, без 

сторонніх присмаків та запахів 

Ступінь зрілості  Однорідна споживча зрілість, що дозволяє 

витримувати перевезення, завантаження і доставку до 

місця призначення 

Розмір плодів по 

найбільшому 

поперечному діаметру, 

мм, не менше, для 

сортів: 

-великоплідних 

-середніх 

-дрібних 

 

 

 

 

 

35 

28 

20 

 

 

 

 

 

35 

28 

20 

 

 

 

 

 

30 

25 

17 

Вміст плодів, що не 

відповідають даному 

товарному сорту, % 

від маси, не більше 

ніж 

 

 

5,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

Наявність с/г 

шкідників 

Не допускається 

Наявність гнилих, 

перезрівших плодів 

 

Не допускається 

Наявність сторонніх 

домішок 

 

Не допускається 
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Результати дослідження з визначення товарних сортів свіжої сливи  
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Таблиця Б 

Результати дослідження з визначення товарних сортів свіжої сливи  

 

Назва 

показника 
Президент 

Ренклод 

зелений 

Угорка 

Опішнянська 
Ромен 

Ренклод 

Альтана 

Зовнішній 

вигляд 

Плоди свіжі 

з щільною 

м`якоттю, 

повністю 

вкриті 

восковим 

нальотом, 

без дефектів 

пошкоджень 

Плоди свіжі, 

присутні 

дефекти 

форми і 

розвитку 

Плоди свіжі, 

присутні 

незначні 

дефекти 

форми і 

розвитку 

Плоди свіжі з 

щільною 

м`якоттю, 

повністю 

вкриті 

восковим 

нальотом, 

без дефектів 

пошкоджень 

Плоди свіжі, 

присутні 

незначні 

дефекти 

форми і 

розвитку 

Смак і запах 

Відповідний 

даному 

помологічно

му сорту 

Відповідний 

даному 

помологічно

му сорту 

Відповідний 

даному 

помологічном

у сорту 

Відповідний 

даному 

помологічном

у сорту 

Відповідний 

даному 

помологічном

у сорту 

Ступінь 

зрілості 

Однорідна 

споживча 

зрілість 

Однорідна 

споживча 

зрілість 

Однорідна 

споживча 

зрілість 

Однорідна 

споживча 

зрілість 

Однорідна 

споживча 

зрілість 

Розмір плодів 

за 

найбільшим 

поперечним 

діаметром, 

мм, не менше 

80 13 19 75 20 

Вміст плодів, 

що не 

відповідають 

даному 

товарному 

сорту, % від 

маси, не 

більше ніж 

0 10 10 0 10 

Наявність с/г 

шкідників 
Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня 

Наявність 

гнилих, 

перезрівших 

плодів 

Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня 

Наявність 

сторонніх 

домішок 

Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня 

Сорт Вищий Другий Перший Вищий Перший 
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Таблиця В 

 

Кольорові характеристики м’якоті  плодів різних сортів сливи 

(Sr= 0,05, n=5, p=0,95) 

Параметр Президент Ромен 

Угорка 

Опішнянськ

а 

Ренклод 

Альтана 

Ренклод 

Зелений 

Система CIEXYZ      

х 0.338 0.411 0.343 0.406 0.401 

у 0.319 0.358 0.357 0.363 0.452 

Домінуюча 

довжина хвилі, нм  
539.1 623.8 578.6 590.5 572.5 

Домінуючий  тон 

(спектральний 

колір) 

Зелений з 

жовтувати

м відтінком 

Червоний Жовтий  Оранжевий 

Зелений з 

жовтуватим 

відтінком 

Чистота кольору,  

Т % 
65.73 40.1 21.5 40.87 70.03 

Яскравість, Р % 31,9 35,8 33,5 36,39 45,2 

Система CIELab      

Світлота, L* 27.52 31.19 27.28 30.17 50.15 

Зелено-червона 

компонента 

кольору, а* 

-7.06 13.23 0.73 11.13 -6.52 

Синьо-жовта 

компонента 

кольору, b* 

0.29 3.03 6.06 13.03 7.73 

Візуальна оцінка 

кольору 

Зелений з 

жовтим 

відтінком 

Яскраво-

червона 

Жовто-

оранжева 

Яскрава 

жовто-

оранжева 

Зелений з 

жовтуватим 

відтінком 
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Стаття «Характеристика антоціанів рослинної сировини»  
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Стаття «Основні тенденції розвитку українського ринку свіжих і перероблених 

фруктів і овочів»  
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Тези доповіді з теми  

«Вплив технологічних параметрів на інтенсивність забарвлення 

екстрактів барвних речовин, виділених із рослинної сировини»  
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ДОДАТОК З 

 

Тези доповіді з теми  

 «Способи збереження антоціанів фруктів і овочів під час переробки»  
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