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ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВФАБРИКАТУ НА ОСНОВІ ПЛОДОВО-
ЯГІДНОЇ СИРОВИНИ 

Аналіз ситуації, що склалася на продовольчому ринку України, 
свідчить, що асортимент плодово-ягідних напівфабрикатів вузький 
і представлений продукцією закордонного виробництва. Виробництво 
напівфабрикатів в Україні не є поширеним, оскільки в рецептурі 
традиційно використовуються дорогі імпортні інгредієнти. Викори-
стання основної вітчизняної сировини дозволить знизити собівартість 
таких напівфабрикатів та задовольнити попит.  

Під час розробки напівфабрикатів для структурованої десертної 
продукції за основу доцільно використовувати плодово-ягідну 
сировину, що культивується в Україні, а саме брусницю та чорницю, 
оскільки вони є достатньо розповсюдженими. Ягоди брусниці містять 
цукри (3,8…8,7%), каротин (до 0,12 мг%), аскорбінову кислоту 
(8…20 мг%), рибофлавін (0,13 мг%), флавоноїди (400 мг%), органічні 
кислоти (1,7…2,1%), фенолокислоти, пектини (0,2…0,3%), дубильні 
речовини, барвники тощо. Плоди чорниці містять вуглеводи (5,3…7,4%), 
в тому числі пектин, органічні кислоти (0,90…1,28%), вітаміни, 
флавоноїди (460…600 мг%), антоціани, дубильні речовини (до 12% на 
абсолютно суху речовину), ефірну олію тощо [1,2].  

У зв’язку з вищесказаним, розробка науково обґрунтованої 
технології виробництва плодово-ягідних напівфабрикатів, збагачених 
природними біологічно активними речовинами (БАР), є актуальною. 

Виходячи з аналізу представленого хімічного складу, необхідно 
враховувати, що під час переробки плодово-ягідної сировини її БАР, 
зокрема біофлавоноїди та вітаміни, піддаються руйнуванню. Тому, 
з метою розробки технології плодово-ягідних напівфабрикатів з висо-
ким вмістом БАР доцільно використовувати купажування ягідного 
пюре з іншими видами сировини, здатними, з одного боку, їх стабі-
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лізувати, з другого додатково збагатити незамінними нутрієнтами, 
а також застосовувати технологічні параметри обробки рецептурної 
суміші, які забезпечують мінімальне їх руйнування. Такою сировиною 
можуть виступати білки вторинної молочної сировини. 

Оскільки напівфабрикати повинні характеризуватися певними 
структурно-механічними характеристиками, виникає потреба вибору 
загусника, яким можуть бути водорозчинні полісахариди мікробіаль-
ного або полісахаридного походження.  

Використовуючи системний підхід до створення технології 
напівфабрикату на основі плодово-ягідної сировини, розроблено 
модель технологічного процесу.  

 

 

 

Рисунок. Модель технологічного процесу одержання напівфабрикату 
Таким чином, проблема переробки плодово-ягідної сировини 

з отриманням напівфабрикатів, розроблення науково обґрунтованих 
технологій структурованої кулінарної продукції на їх основі є 
актуальною у контексті державної політики щодо ресурсозбереження, 
нарощування високоякісної продукції вітчизняного виробництва. 
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