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віднести: стан здоров’я, бажання до розвитку та зростання, здатність до
вдосконалення,
можливість
відповідати
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підприємства, уміння працювати у колективі тощо.
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Сирокопчені та сиров'ялені (ферментовані) м'ясні вироби, насамперед
ковбаси відносяться до класу унікальних продуктів, що не піддаються
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високотемпературній обробці під час їх виробництва. Вони мають високу
харчову та біологічну цінність, мають яскраво виражені специфічні
органолептичні показники: приємний з кислинкою смак, тонкий аромат і
своєрідну текстуру. Кулінарна готовність та мікробіологічна безпека таких
продуктів досягається комплексом біохімічних, мікробіологічних та фізикохімічних змін, що відбуваються у ковбасному напівфабрикаті під впливом
тканинних та мікробних ферментів за дотримання певних термовологих умов
процесу. При цьому використовується біотехнологічний потенціал наявних у
м'ясній сировині мікроорганізмів, а також бактеріальних препаратів, що
спеціально вносяться, або так званих «стартових» культур низки мікробів.
При виробництві сиров'ялених м'ясних виробів, насамперед ковбас,
традиційно використовуються «захисні» культури мікроорганізмів, що
складаються переважно з грибів різних видів, які штучно наносять на
оболонку ковбас [4, с.669].
Традиційні сирокопчені та сиров'ялені м'ясні вироби відносяться до
харчових продуктів тривалого зберігання та можуть зберігати свої споживчі
властивості протягом кількох місяців навіть у звичайних умовах зберігання.
У той же час останніми роками збільшується кількість видів ферментованих
виробів із скороченим процесом виробництва, зазвичай, за допомогою
швидкої ферментації, часто при підвищених температурах і, внаслідок цього
мають обмежені терміни зберігання.
Відмінність між технологіями приготування сирокопчених та
сиров'ялених м'ясних виробів полягає в наявності або відсутності копчення
м'ясного напівфабрикату димом. Так, сиров'ялені ковбаси відносяться до
екологічно чистих делікатесних м'ясних продуктів, що мають високу харчову
та біологічну цінність [3, с.401].
Завдяки пробіотичним властивостям домінуючих у готовому продукті
молочнокислих мікроорганізмів та можливості використовувати біологічно
активні добавки без втрати їх ефективності у процесі термічної обробки вони
придатні для використання у дитячому та спеціальному харчуванні.
Останнім часом, як у європейських країнах, так і в Україні, суттєво зріс
інтерес до сирокопчених та сиров'ялених виробів, що виробляються за
прискореними технологіями та мають досить обґрунтовані економічні
перспективи виробництва.
Слід враховувати технологічну складність виробництва м'ясопродуктів
цього класу, зумовлену багатоплановими та тонкими зв'язками між різними
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процесами, що відбуваються під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів у
сировині, ковбасному напівфабрикаті та готовому продукті на всіх етапах
виробництва, зберігання та транспортування [5, с.260].
Аналіз ринку сиров'ялених і сирокопчених ковбас в Україні показує,
що основними критеріями для вибору даного виду продукції споживачами
залишаються смакові якості, склад інгредієнтів і вартість. В основному,
українські покупці схильні купувати ковбаси вітчизняного виробництва, але
існує попит і на імпортні м'ясні делікатеси, через їх екзотичні для нашої
країни смакові якості і склад, а також довіру до якості закордонних брендів.
У Північній Європі переважають копчені сирі ковбаси, тоді як на
південному регіону переважають некопчені.
Основними країнами
традиційного виробництва ферментованих ковбас є Німеччина, Франція,
Італія, Іспанія та Угорщина. Тим не менш, сирі ковбаси та аналогічні
продукти відомі у всьому світі, наприклад у Китаї (Луп Чонг), Північній
Африці (бастурма), у Північній Америці (літня ковбаса) або Туреччині
(суджук).
Раніше виробництво ферментованих ковбас не було широко поширене
через ризик їх швидкого псування і вироблялися вони тільки в холодну або
відносно вологу пору року.
Сирі ковбаси розрізняються за багатьма ознаками: за способом
підготовки та ступенем подрібнення сировини; за видом опади та
особливостями дозрівання-сушіння; за способом копчення; по кінцевій
вологості, тривалості дозрівання-сушіння та тривалості зберігання; за
консистенцією; за калібром оболонки.
Більшість ферментованих ковбас проходять стадії ферментації
(дозрівання) та сушіння, хоча вважається, що можливі варіанти виробництва
ферментованих ковбас без сушіння або без ферментації [2, с.184].
Для дослідження якості ферментованих м’ясних виробів, що
реалізуються в супермаркеті «МаркетОпт» м.Полтава було придбано чотири
зразки сиров’ялених ковбас українського виробництва: ковбаса сиров’ялена
«Нострано», виробництва ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ковбаса
сиров’ялена
«Пармська»,
виробництва
ПАТ
«Богодухівський
м’ясокомбінат», ковбаса сиров’ялена «Портофіно», виробництва ТОВ
«Житомирський м’ясокомбінат» та ковбаса сиров’ялена «Гранд»,
виробництва ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат».
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Якість обраних зразків сиров’ялених ковбас визначалася відповідно до
вимог стандарту ДСТУ 4427:2005 «Ковбаси сирокопчені та сиров'ялені.
Загальні технічні умови». Із органолептичних показників визначалися:
зовнішній вигляд, вид фаршу на розрізі, консистенція, запах та смак. З
фізико-хімічних показників визначалися: масова частка вологи та масова
частка кухонної солі за загальноприйнятими методиками. Дослідження
проводилося за загальноприйнятими методиками.
Дегустаційна оцінка сиров’ялених ковбасних виробів проводилася за
стандартною міжнародною 9-ти баловою шкалою із визначенням таких
показників як: зовнішній вигляд, форма, консистенція, вигляд на розрізі, смак
та запах..
Результати дослідження органолептичних показників свідчать, що
досліджувані зразки сиров’ялених ковбас вітчизняного виробництва мають:
щільну консистенцію, батони чисті, поверхня суха, без плям, злипiв, без
пошкодження оболонок, без напливів фаршу, форма батонів пряма; фарш на
розрізі рівномірно змішаний, відповідного, без сірих плям і порожнин;
шматочки шпику розміром 4-5мм; запах та смак відповідають даному виду
продукту, з вираженим ароматом прянощів, в’ялення і запахом часнику, без
стороннього присмаку і запаху, смак злегка гострий, у міру солоний.
Результати фізико-хімічних досліджень показали, що показники якості
«масова частка вологи» та «масова частка кухонної солі» не перевищують
гранично допустимі норми стандарту ДСТУ 4427:2005 [1, с.7].
Результати дегустаційної оцінки свідчать, що найбільшу кількість балів
(9,2 бали) набрали одразу два зразки ковбаси, а саме ковбаси сиров’ялені
«Нострано», виробництва ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» та
«Портофіно»,
виробництва
ТОВ
«Житомирський
м’ясокомбінат»;
сиров’ялені ковбаси «Пармська» та «Гранд» набрали 8,9 балів та 8,4 бали
відповідно.
Отже, всі досліджувані зразки сиров’ялених ковбасних виробів
вітчизняного виробництва відповідають вимогам стандарту ДСТУ 4427:2005
«Ковбаси сирокопчені та сиров'ялені. Загальні технічні умови» за
органолептичними та фізико-хімічними показниками, є доброякісними та
допускаються у реалізацію.
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РИНОК КРОХМАЛЮ В УКРАЇНІ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЯКОСТІ
Виробництво крохмалю і крохмале продуктів у світі безперервно
збільшується і займає одне з провідних місць в економіці промислово
розвинених країн. Для України, яка має величезні території і різноманітні за
ґрунтово-кліматичними умовами регіонів, збільшення виробництва крохмале
продуктів є елементом і елементом відновлення та підйому економіки як для
розширення асортименту цукристих продукти, так і для виробництва
модифікованих крохмалів. У сучасний харчових технологій молочних
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