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ВСТУПНЕ СЛОВО 
  

 
Шановні учасники Другої Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та 
харчових виробництв», Донецький національний університет економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий  Ріг) має честь 
привітати високоповажних учасників конференції. 

Метою конференції є аналіз та узагальнення сучасних теоретичних та 
прикладних результатів наукових досліджень щодо світових досягнень та 
інноваційних технологій в ресторанному господарстві, удосконалення процесів 
та обладнання харчових виробництв, а також сучасних тенденцій та стратегій 
розвитку готельно-ресторанного бізнесу. 

Проведення конференції сприяє залученню значного кола науковців для 
обговорення та вирішення актуальних на сьогоднішній день проблем. Фахові 
доповіді пов’язані з науковими здобутками представників вітчизняної та 
закордонних шкіл сучасної харчової технології, обладнання харчових 
виробництв та готельно-ресторанного бізнесу. 

Проведення конференції є свідченням високого авторитету науково-
дослідницьких та освітніх установ, що успішно реалізують проекти і програми 
за новими актуальними напрямами: світові досягнення та інноваційні 
технології в ресторанному господарстві, удосконалення процесів та обладнання 
харчових виробництв: новації, екологічність, енергоефективність, сучасні 
тенденції та стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу.  

Ми щиро сподіваємось, що здобутки вітчизняної науки сприятимуть 
мобілізації зусиль наукового співтовариства у досягненні поставлених цілей, 
креативному обговоренню проблеми на видиму перспективу, зміцненню 
взаємин науки, освіти і промисловості для розвитку готельно-ресторанного 
господарства та харчових виробництв. 
 
 

З повагою –  
в.о. ректора ДонНУЕТ 

Оксана Чернега 
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ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ У ТЕХНОЛОГІЇ 
СОЛОДОЩІВ ЖЕЛЕЙНОГО ТИПУ 

 
Левченко Ю.В., канд. техн. наук, доцент 
Арцебасова Д.С., здобувач вищої освіти 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава 

 
В останні роки однією із найбільших груп кондитерських виробів 

залишаються желюючі вироби, які користуються попитом у населення, тому що 
відносяться до групи корисної харчової продукції. Досить цікавим і 
оригінальним для досліджень є сегмент східних солодощів, який розвивається 
хоча і давно, але залишається досить вузьким і в даний час достатньо не 
оцінений. Частку ринку визначити складно, однак можна відзначити 
безсумнівне зростання продажів східних солодощів за останні п'ять років. 

Рахат-лукум –солодощі родом із Туреччини, їх назва означає «солодкість 
для горла». До складу цих виробів входять сироп, агар, крохмаль із додаванням 
фруктового соку, фруктів або горіхів. Перевага турецьких солодощів полягає у 
можливості використання глюкози або фруктози при їх приготуванні, що 
сприяє поліпшенню роботи серця і мозку, виділенню гормону – ендорфіну, 
який називають «гормоном щастя». Вважається, що при щоденному помірному 
вживанні лукуму людина починає відчувати повноту життя, значно 
підвищується її працездатність, відновлюється функція шлунково-кишкового 
тракту, зміцнюється структура волосся, підвищується імунітет. Достатньо 
високий рівень калорійності та цукристості можна вважати головною і 
очевидною шкодою цього виробу для здоров’я людського організму.  

Технологія виробів такого типу включає використання 
структуроутворювачів, але все ж до основної сировини відносять 
напівфабрикати з фруктів та ягід, а також речовини, які формують смак і 
аромат даних виробів. Сучасні тенденції формування здорового харчування 
викликають необхідність використання місцевої сировини для створення нових 
натуральних продуктів, які володіють високими смаковими якостями, харчовою 
цінністю. 

Метою досліджень є використання рослинної сировини в технології 
східних солодощів типу рахат-лукум, яке спрямоване на покращення 
технологічних властивостей готових виробів і обґрунтування раціональних 
режимів для приготування цукристих желейних виробів. 

На першому етапі досліджень були досліджені найбільш вагомі 
показники, що істотно впливають на зміни вихідної сировини: загальний 
хімічний склад, органолептичні показники, функціонально-технологічні 
властивості (ФТВ).  

Желейні вироби являють собою особливу групу виробів зі специфічною 
драглеутворюючою структурою, яка потребує наявності у рецептурах 
особливих речовин –крохмалю, агару, агароїдів, пектину різного походження, а 
також фруктових пюре та соків, багатих пектиновими речовинами. Порічки або 
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червона смородина – сировина місцевого походження, яка є джерелом 
природного пектину. 

Порічка є цінним джерелом вітамінів (С, Р, групи В), мінеральних 
речовин (йод, залізо, калій, кальцій, магній, фосфор, цинк), а також органічних 
кислот, пантотенової, фолієвої кислот, кумарину, пектину,т анінів та азотистих 
речовин. Порічки використовуються у приготуванні харчової продукції, яка 
використовується для профілактики онкологічних захворювань. За рахунок 
високого вмісту органічних кислот порічки, як сировина, в чистому вигляді 
використовується рідко або з додаванням цукру, що підвищує калорійність 
готових виробів Композиції фруктових купажів із її використанням 
характеризуються високим вмістом фенольних, барвнихта пектинових речовин, 
органічних кислот, невисоким вмістом L-аскорбінової кислоти. Висока харчова 
цінність підтверджує значні функціонально-технологічні властивості порічок, 
тому що їх поєднання у певному співвідношенні сприяє кращому 
структуроутворенню при виробництві желейних виробів. 

Традиційна технологія рахат-лукуму передбачає приготування 
желеподібної маси шляхом розчинення цукру у воді у певному співвідношенні 
компонентів з наступним внесенням в цукровийсироп частину кислоти 
ікрохмалю, розведеного у воді у певному співвідношенні. Крохмальну 
суспензію вносять в сироп при безперервному перемішуванні. Отриманий 
сироп уварюють до вологості 30%, вносять залишкову кількість кислоти і 
ведуть уварювання до отримання маси,вологістю 17-21%. В кінці уварювання 
масу ароматизують. 

Визначили вплив способу попередньої обробки плодів на вміст 
пектинових речовин у готовому пюре. Встановлено, що оптимальним способом 
отримання пюре із порічок є бланшування парою протягом 10 хвилин. 
Проаналізовано фізико-хімічні показники пюре з ягід: масова частка сухих 
речовин - 10,20 %, титрованих кислот - 3,50 %, пектинових речовин - 1,25 %, 
вміст L-аскорбінової кислоти - 158,56 мг/100 г. Так як водно-пектиново-
цукровий розчин у кислому середовищі желює швидше і дає більш міцні драглі, 
встановили, що хімічний склад пюре із порічок позитивно впливає на процес 
структуроутворення за рахунок органічних кислот та пектинових речовин, що 
містяться в ньому. За контрольний зразок в дослідженнях обрали рахат-лукум 
рожевий. Досліджено вплив пюре із порічок на органолептичні показники 
якості желюючих виробів.Визначили оптимальнукількість пюре із порічок: 
повністю ним замінили штучну кислоту, замінивши її органічними кислотами, 
що входять до складу пюре, частково крохмаль за рахунок пектину та частину 
цукру від рецептурної кількості. За органолептичними показниками смак 
готових виробів став гармонійний кисло-солодкий, колір покращився від блідо-
рожевого до червоного, а консистенція стала більш пружною. 

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про 
доцільність переробки порічок на пюре і подальше його використання в 
технології желейних східних солодощів типу рахат-лукум. Часткова заміна 
рецептурних компонентів на пюре із порічок покращує органолептичні 
показники, підвищує біологічну та поживну цінність розроблених виробів.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МАРИНУВАННЯ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ 
М’ЯСА ПТИЦІ 

 
Левченко Ю.В., канд. техн. наук, доцент 

Варданян Н.Г., здобувая вищої освіти 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава 
 

Одним із найважливіших напрямків розвитку харчової промисловості та 
ресторанного господарства в XXI столітті,який потребує негайного вирішення є 
розробка технологій виробництва нових безпечних продуктів харчування 
наоснові натуральної сировини.  

Відносно якості харчової продукції – застосування інноваційних 
технологій – дозволяє підвищити харчову цінність, мікробіологічну безпеку, 
досягти стабільної та високої якості виробленої продукції, збільшити терміни 
зберігання кулінарної продукції порівняно з традиційною технологією 
приготування. 

Як показує світовий та український досвід, м'ясо птиці все більше 
використовується в різних стравах із м’яса, замінює дорогі свинину та 
яловичину в традиційних рецептурах. Використання більш дешевшого м'яса 
птиці для приготування шашлику сприяло зростанню попиту на пікніки серед 
молоді. Однак певна частина населення вважає такий шашлик менш смачним, 
не задумуючись над тим, що дивовижний смак, неповторний аромат і м'якість 
шашлику із птиці надає маринад. 

Мета роботи - розробка інноваційних технологій виробництва 
напівфабрикатів із птиціз використанням натуральної сировини. 

Аналіз літератури підтверджує, що промисловістю випускаються 
наступні маринади: «базові», на основі емульсій, маринади з вираженим 
блиском, з овочами і в сухому вигляді. Результати проведених досліджень 
підтверджують, що для м'яса птиці одним з найбільш смачних вважається 
маринад, приготований на основі рослинної олії, яка не дозволяє продукту 
пригорати при смаженні. Масляна основа забезпечує привабливий глянець 
поверхні шматочків, захищає їх від окисленняі гарантує стабільний 
зовнішнійвид при зберіганні. Густа консистенція маринаду дозволяє рівномірно 
розподілити його по поверхнічастин тушки. Смако-ароматичні компоненти 
спецій є жиророзчинними, за час маринування вони проникають всередину 
напівфабрикату і рівномірно розподіляютьсяпо всьому об'єму м'яса. В 
подальших дослідженнях буде запропоновано маринад для курки, на основі 
рослинної сировини (журавлини, порічок і т. п.) з додаванням соєвого соусу. 
Підгтовлене таким чином куряче м'ясо дасть можливість отримати 
напівфабрикати із фруктово-ягідним ароматом, при цьому із надзвичайно 
ніжною структурою. 

Отже, використання сучасних підходів до розробки рецептур маринадів 
для напівфабрикатів із птиці має позитивний вплив на органолептичні та 
функціонально-технологічні властивості готового продукту.  
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