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 Анотація Відомо, що харчування відіграє 

значну роль у здорові людини. Незважаючи на 

корисні властивості, сучасні страви лише частково 

задовольняють потребу організму в незамінних 

амінокислотах. Крім того, деякі види потребують 

тривалого приготування, що обмежує коло 

споживачів.  

Метою досліджень була розробка технології 

отримання легкозасвоюваного колагену та 

композицій харчових продуктів з його включенням. 

Постановка проблеми Сучасне 

харчування не дає змоги отримувати всі корисні 

речовини і тому все популярнішим стає вводити в 

раціон дієтичні добавки, які часто застосовуються 

не тільки як самостійна складова раціонів 

харчування, але і включаються в якості інгредієнтів 

або функціональних добавок до харчових 

продуктів. Тому є актуальним розробка технології 

виробництва продуктів з легкозасвоюваного 

колагенового препарату. 

          

  

 

Висновки Збільшення потреби в білкових продуктах і необхідність 

забезпечення раціонального харчування приводять до виникнення і швидкого 

розвитку нових напрямів у виробництві харчових продуктів. Комбінування 

білкових добавок тваринного походження з колагеновим гідролізатом дозволяє 

збагатити продукти пептидами і амінокислотами, а також придати продуктам 

функціональні властивості. 

В роботі систематизовано закономірності оптимізації нутрієнтного складу, 

визначено групи нутрієнтів для забезпечення діяльності основних систем 

організму людей. Обґрунтовано й оптимізовано нутрієнтний склад харчових 

композицій кулінарної продукції для закладів ресторанного господарства за 

рахунок використання дієтичних добавок рослинного походження. Розроблено 

моделі кулінарної продукції геродієтичного  призначення. 

За даною роботою опубліковано 10  наукових статей в міжнародних 

журналах, 17 тез, отримано 7 патентів, всі технології мають акти 

впровадження у виробництво .  Робота зайняла 1 місце в регіональному 

конкурсі Інноваційних проектів  в номінації “Кращий інноваційний проект 

молодих вчених” (2016 р.) 

Асортимент продуктів для закладів ресторанного господарства, 

збагачених глютином , на які отримано патенти 

Технологія  виробництва групи продуктів,  збагачених 

гідролізатом колагену 

Таблиця 2 - Сорбційна активність зразків 

Показник Колагеновий препарат Луска 

Сорбція холевої кислоти, мг/г  4,8 4,3 

Сорбція Pb2+, мг/г 27,4 0,1 
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Таблиця 1 – Амінокислотний склад колагенового препарату 

 
Амінокислота г на 100 г Амінокислота г на  100 г 

Лізин 2,60 Аланін 10,93 

Гістидин 0,42 Валін 2,02 

Аргінин 4,45 Метіонин 0,61 

Аспартанова кислота 4,90 Ізолейцин 1,36 

Треонін 1,87 Лейцин 2,66 

Серин 3,87 Тірозин 0,52 

Глутаминова кислота 7,19 Фенілалонін 1,31 

Пролін 11,82 Гідроксипролін 9,21 

Гліцин 33,50 Гідроксилізин 0,76 

Включення глютину до комбінованої зернової 

основи каш корегує амінокислотний склад продукту, 

що робить білки продукту повноцінними. Необхідно 

відзначити, що на процес засвоєння білків в організмі 

впливає не тільки наявність всіх незамінних 

амінокислот, але й повний амінокислотний комплекс 

продукту.  

Гідроксипролін та гідроксилізин є специфічними 

амінокислотами, які знаходяться лише в колагенових 

структурах, а в організмі людини утворюються при 

наявності великої кількості вітаміну С та 

молекулярного кисню. Особливістю структури рибного 

колагену у порівнянні з виділеним з тваринної 

сировини є більша схожість з колагеном людини, а 

також менше число поперечних зв'язків і дещо інший 

амінокислотний склад (гідроксипролін і гідроксилізин) 

одного з ланцюгів. Наявність цих амінокислот в 

гідролізаті свідчить, про високу біологічну роль 

отриманого колагенового препарата. Відомо, що 

глютин добре перетравлюється в організмі людини  

 

Рис 1. Якісний склад отриманого колагенового препарату 

Лінійне програмування при розробці композицій продуктів для ресторанного 

господарства дозволяє отримати продукти із заданими харчовими та біологічними 

властивостями. Цільова функція, що має спільний характер для розроблених 

рецептур, відображає коефіцієнт збалансованості за співвідношенням білків і 

вуглеводів (1:3).  


