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 Анотація  

      На сьогодні наявний асортимент продукції з низьким глікемічним 

індексом є обмеженим і не задовольняє попит споживачів. Тому 

розширення асортименту десертів профілактичної спрямованості з 

урахуванням фізіологічних потреб організму людини є необхідним і 

потребує розробки нових технологічних підходів. 

     Оскільки нормальний метаболізм організму людини включає всі 

ланки обміну речовин, основною задачею роботи є забезпечення 

збалансованості продукту за вуглеводним і жирнокислотним 

складом, чого можна досягти комбінуванням сиру кисломолочного з 

чуфою, що є джерелом ненасичених жирних кислот, та  

топінамбуром, що удосконалює  вуглеводний склад десертів за 

рахунок поліфруктозанів 

Наукова  новизна отриманих результатів.  

В результаті комплексу аналітичних та експериментальних досліджень 

вперше: 

•показана можливість спрямованого регулювання якості молочно-

рослинних десертів профілактичного призначення шляхом зміни 

жирнокислотного та вугле-водного складу продукту; 

•науково обґрунтовано застосування чуфи як джерела ПНЖК та 

встановлено закономірності зміни її хімічного складу у ході 

технологічної переробки; 

•доведена можливість збереження фруктоолігосахаридів в цукатах 

виготовлених за розробленою технологією; 

•визначено закономірності зміни технологічних та фізико-хімічних 

властивостей чуфи при застосуванні різних видів попередньої обробки 

та встановлено режими комбінованої переробки бульбоплоду на 

напівфабрикати; 

•обґрунтовано базові рецептурні композиції та технологічні підходи до 

виготовлення десертів з низьким глікемічним індексом;  

•встановлена оптимальна масова частка інгредієнтів молочно-рослинних 

десертів шляхом математичного моделювання композицій; 

•встановлено позитивний вплив гідроколоїдів на зміну структурно-

механічних характеристик термізованих десертів; 

•доведена можливість скорочення терміну виготовлення десертів 

шляхом  корегування послідовності технологічних операцій та 

детального аналізу розподілу часу виготовлення згідно з діаграмою 

Ганта; 

•виявлено фактичний термін зберігання молочно-рослинних десертів за 

методикою тестування ASLT. 

     Новизна технічних  рішень, запропонованих у роботі, підтверджена 

трьома патентами України на корисну модель. 

          

  

 

Висновки Встановлено та обґрунтовано компонентний склад десертів кремоподібної та збитої консистенції на основі сиру 

кисломолочного з використанням нетрадиційної рослинної сировини – бульб чуфи і топінамбура або бджолиного меду, що дозволило 

отримати готові продукти з низьким глікемічним індексом.  

Розроблено комплексний двостадійний метод попередньої обробки чуфи, який дозволяє надати продукту необхідних технологічних та 

органолептичних властивостей. 

Розроблено новий технологічний підхід при  виготовленні цукатів, що дозволило отримати продукт, зі зниженим вмістом моно- та 

дисахаридів, за умови збереження інуліну сировини. 

Розробка технологій молочно-рослинних десертів 

профілактичного призначення  

Таблиця 1 Жирнокислотний склад десерту «Топітоша» на 100 г (n=3; Р≥0,95) 

 

Тип 

жирних 

кислот 

Вміст ЖК у складі ліпідів десерту 

«Топітоша», % 
Загальна 

кількість 

ЖК, % 

Формула 
за рахунок молочного 

жиру 

за рахунок жиру 

чуфи 

НЖК 44,03 5,76 49,79 38,00 

МНЖК 18,77 23,44 42,21 45,00 

ПНЖК 3,86 4,13 7,99 17,00 

Всього 66,66 33,34 100 

Взаємозв’язок обміну речовин між його основними ланками   

(у вигляді діаграми Венна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

– пластичний матеріал  

   для побудови клітин; 

– захисна дія серцево-судинної  

   системи; 

– нормалізація діяльності ЦНС 

 

Жири: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

енергія       – збудження нервових клітин; 

                    – виведення шлаків 

 

Вуглеводи: 

Білки: 

 

- будівельний матеріал; 

- формування імунітету; 

- формування ДНК 

 

засвоєння 

     білків,                                          синтез 

     синтез                                         гормонів,  

жиророзчинних                             ферментів 

вітамінів 

                           

 

                            обмін  

                          речовин 

 

       Показник 

Технологія виготовлення цукатів (на вихідну реч-ну) 

За традиційною  За розробленою 

Сухі речовини, % 86 86 

Білки, % 1,1 1,1 

Жири, % 0,06 0,3 

Вуглеводи загальні, % 83,09 73,1 

В тому числі: 

моно- та дисахариди, % 75,67 37,1 

інулін, % 7,3 35,6 

крохмаль, % 0,12 0,4 

Клітковина, % 0,18 1,3 

Пектин, % 0,48 3,3 

Органічні кислоти, % 0,12 1,8 

Зола, % 0,97 5,1 

Енергетична цінність, ккал 337 299 

Таблиця 2 Харчова та енергетична цінність готового продукту (n=3, р≥0,95) 


