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Анотація Проведено дослідження щодо розширення асортименту горіхових 

соусів. Обґрунтовано вибір сировини та розроблено рецептури соусів зі 

збалансованим складом поліненасичених жирних кислот на основі принципів 

лінійного програмування. За результатами досліджень основних реологічних та 

фізико-хімічних показників якості рекомендовано технологічні режими та умови 

виготовлення соусів.  

Таблиця 1 – Рецептурні композиції 

 горіхових соусів   

Постановка проблеми Відомо, що соуси покращують хімічний склад 

та органолептичні показники готових страв та кулінарних виробів, а також сприяють 

кращому засвоєнню їжі [8, 9, 10]. Значний сегмент соусів в технології харчування 

представлений калорійними видами, часте споживання яких може стати причиною 

розвитку ряду захворювань. Асортимент горіхових соусів, який реалізується на 

підприємствах харчування, є обмеженим. Проте численні різновиди горіхів та інших 

компонентів, які можуть бути уведені до складу соусів, дозволяють створювати не 

лише суттєво нові смакові продукти, але й корегувати їхній хімічний склад як за 

основними, так і за мінорними компонентами. Цільове комбінування відповідних 

рецептурних інгредієнтів забезпечує отримання харчових композицій із заданими 

фізико-хімічними та органолептичними властивостями.  

Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна 

 

Виклад основного матеріалу В якості основи для проектованої 

рецептурної композиції була прийнята рецептура соусу горіхового «Бажа» [11]. 

Основними недоліками вибраного соусу-аналогу є незбалансований жирнокислотний 

склад та ряд незадовільних органолептичних і реологічних показників продукту. 

Обґрунтування компонентного складу сировини соусу горіхового, дозволило 

спроектувати її рецептурне співвідношення за принципами лінійного програмування. 

Цільовою функцією (1) стало співвідношення омега-6 і омега-3 жирних кислот 

(омега-6/омега-3 = 4), встановлене згідно з фізіологічними нормами [3]. Обмеження 

(2) та граничні умови (3) використовували для регулювання як рецептурного вмісту 

компонентів, так і окремих нутрієнтів сировини (наприклад, вміст горіха волоського 

задавали в межах 25…35 %, вміст жирів – 20…25 %).  
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Отримана в результаті проектування рецептура горіхового соусу «Корисний 

баланс» із оптимальним співвідношенням омега-6 і омега-3 жирних кислот 

та рецептура соусу-аналогу наведені в таблиці 1.  

Рис. 1. Органолептична оцінка соусів Бажа та 

«Корисний баланс» (балів) з характеристиками: 

кольору – 1 – рівномірність; 2 насиченість; 3 – 

натуральність; запаху – 4 – типовість; 5 – насиченість; 6 

– чистота; смаку – 7 – виразність; 8 – чистота; 

консистенції – 9 – однорідність; 10 – ніжність. 

Інгредієнти «Корисний 

баланс» 

«Бажа» 

Масова частка, % 

Горіх 

волоський 

28.0 26.0 

Бульйон 

курячий 

22.0 40.0 

Сік гранатовий 22.0 - 

Насіння льону 16.0 - 

Цибуля 

ріпчаста 

- 23.0 

Часник 6.0 4.0 

Оцет (3 %-ий) - 3.0 

Кінза 2.0 3.0 

Перець 

червоний  

2.0 0.5 

Шафран 2.0 0.5 

Рис. 2. Аналіз жирнокислотного складу соусів 

“Корисний баланс” та “Бажа” 

Висновки Порівняльний аналіз ряду 

досліджених показників якості розробленого 

соусу та соусу-аналогу показав суттєве 

покращення як за органолептичними 

показниками, так і за вмістом ПНЖК.  
Дегустаційна оцінка показала 

покращення ряду органолептичних 

показників якості розробленого соусу у 

порівнянні із соусом-аналогом (рис. 1).  

Встановлено, що у розробленій за 

допомогою математичного 

моделювання рецептурі 

ліквідовано дефіцит ПНЖК, а 

створений продукт має 

збалансований склад за вмістом 

жирних кислот. Жирнокислотний 

склад розробленого та 

традиційного горіхових соусів 

порівняно з адекватним рівнем 

споживання жирних кислот 

наведено на рис. 2.  

Проаналізовано жирнокислотний склад розробленого соусу 

та встановлено, що при споживанні рекомендованої порції 

продукту потреба в омега-6 і омега-3 ПНЖК 

задовольняється на 55 %. Покращено структурно-в’язкісні 

характеристики розробленого соусу за рахунок внесення 

корективів в технологічний процес приготування. 


