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Анотація. Інноваційні технології у виробництві вареної ковбаси дали 

можливість досягти структуру варено-копченої ковбаси «Сервелат» завдяки 

застосуванню добавки «Вікторія», виключити процеси соління сировини та 

витримки у посолі, кутерування, застосувати термічне оброблення для вареної 

ковбаси. Неодмінною умовою для досягнення такої структури є подрібнення 

сировини на вовчку з діаметром отворів решітки 5 мм та обов’язкове 

попереднє підморожування м’яса птиці до температури мінус 2ºС. 

Мікробіологічними дослідженнями підтверджені терміни придатності 

ковбаси – 5 діб у фіброузній оболонці та 15 діб у поліамідній.  

Ключові слова: варена ковбаса, варено-копчена ковбаса, структура, 

харчові добавки, сироватка.  

Вступ. Основними продуктами на ринку м’яса та м’ясних продуктів є 

ковбасні вироби. Варені ковбаси займають до 60% в загальному виробництві 

ковбасних виробів, вони мають ніжну консистенцію, високу соковитість, 

специфічний смак і аромат. Формування високих споживчих властивостей 

варених ковбас забезпечується підбором відповідної сировини і дотриманням 

технологічних схем виробництва.  

Використання інноваційних технологій при виготовленні ковбас дає 

можливість досягти поставленої мети і в кожному конкретному випадку 



отримати продукти з підвищеною харчовою і біологічною цінністю, високої 

якості, покращеними органолептичними, фізико-хімічними, структурно-

механічними показниками або певними функціональними властивостями [1]. 

Із вторинної молочно-білкової сировини одне з основних місць займає 

сироватка, що отримується при виробництві твердих сирів, кисломолочних 

сирів, казеїну. Цінність сироватки полягає в великій кількості молочного цукру 

– лактози, окрім того, в сироватку переходять мінеральні речовини молока та 

білки альбуміна, глобуліна та інших. Але амінокислотний склад сироватки має 

неповний набір незамінних кислот, тому її можна використовувати в якості 

добавок до різних харчових продуктів [2].  

Сироватка підтримує життєдіяльність молочнокислих бактерій в 

кишківнику, заторможує утворення токсичних речовин. Вона здатна 

створювати таку реакцію середовища в організмі людини, при якій не можуть 

відбуватися гнилісні процеси.  

Особливу актуальність має вдосконалення технології варених ковбас з 

використанням інноваційних рішень, що дало можливість виключити процеси 

посолу сировини, тонкого подрібнення фаршу на кутері, досягти структуру 

варено-копченої ковбаси, застосовуючи при цьому термічне оброблення, 

передбачене у виробництві варених ковбас. 

Основний текст. На сьогодні харчові добавки стали незамінними 

компонентами у більшості продуктів харчування. Завдяки їх використанню 

удосконалюються технологічні процеси виробництва м’ясних виробів, 

покращуються смакові характеристики, підвищуються терміни зберігання 

готової продукції. 

В даній роботі при створенні рецептури вареної ковбаси, яка за виглядом 

фаршу на розрізі подібна до групи варено-копчених ковбас, зокрема, ковбаси 

«Сервелат», ми використовували добавку «Вікторія». 

До складу добавки "Вікторія" входить: триполіфосфат натрію, натуральні 

спеції (перець, мускатний горіх, імбир, коріандр, чілі), лактоза, сіль, 

аскорбінова кислота. Аскорбінова кислота стабілізує колір харчових продуктів, 



триполіфосфат натрію покращує консистенцію та підвищує якість м’ясних  

виробів, забезпечує значення рН фаршу на рівні 6,2-6,5, лактоза, внаслідок 

гідролізу і утворенню молочної кислоти, пригнічує розвиток небажаних 

мікроорганізмів. 

Добавка «Вікторія» надає ковбасним виробам щільну консистенцію, 

вигляд структурованого фаршу на розрізі, виключає жирові відтоки, надає 

готовому продукту стійкий рожевий колір та м’ясний аромат. 

У ході виконання роботи встановлено, що структура розробленої вареної 

ковбаси, яка відповідає структурі варено-копченої ковбаси «Сервелат», 

досягається за рахунок: 

• подрібнення сировини на вовчку з діаметром отворів решітки 5мм; 

• обов’язкового попереднього підморожування м`яса птиці до 

температури мінус 2º; 

• додавання добавки «Вікторія». 

Використання даної добавки дає можливість виключити наступні 

технологічні операції: соління сировини та витримку у посолі, кутерування, а 

також застосовувати термічне оброблення, властиве вареній групі ковбас. 

Проведені дослідження фаршу показали, що добавка «Вікторія» адсорбує 

вологу на своїй поверхні, підвищуючи  вологозв'язуючу здатність фаршу на 17 

– 20 %, а поєднання з молочною сироваткою забезпечує підвищення стійкості 

фаршевої емульсії на 3,5 % у порівнянні з контрольним зразком.  

Із широкого асортименту ковбасних оболонок були вибрані фіброузна та 

поліамідна оболонки, проведені мікробіологічні дослідження ковбас та 

встановлені терміни придатності (рис.1, 2). 
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Рис. 1. Динаміка росту мікроорганізмів у дослідних зразках вареної 

ковбаси при використанні фіброузної оболонки  

Із отриманих даних видно, що перевищення допустимого рівня МАФАнМ 

починається з сьомої доби зберігання. 
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Рис. 2. Динаміка росту мікроорганізмів у дослідних зразках вареної 

ковбаси в поліамідній оболонці  

Перевищення допустимого рівня МАФАнМ починається з сімнадцятої 

доби зберігання. 

Заключення і висновки. 
1. Встановлено, що необхідну структуру фаршу розроблених ковбасних виробів 

вареної групи можна отримати за умови обов’язкового попереднього 

підморожування м’яса птиці, подрібнення сировини на вовчку з діаметром 

решітки 5 мм, додавання добавки «Вікторія». 



2. Проведені мікробіологічні дослідження розроблених ковбас, виготовлених у 

фіброузній та поліамідній оболонках, підтвердили строки їх придатності - 5 діб 

у фіброузній оболонці та 15 діб в поліамідній. 
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Abstract 

    Innovative technology gave an opportunity in production boiled sausages 

reached the structure boiled- smoked sausages "Servelat", thanks to the application  

of the additive “Victoria”, eliminating the processes of picking raw materials and 

aging in brine, rubbing, using a thermal treatment for boiled sausages. An 

indispensable condition for achieve such a structure is shredding raw materials for 

wolves with a grating hole diameter 5 millimeters and compulsory pre-freezing of  

chicken meat to -2 degrees temperature. Microbiological research was heaving 

confirmed the date of sausage expiration – 5 days in the fibrous shell and 15 days in 

the polyamide shell. 

 Key words: boiled sausage, boiled-smoked sausage, structure, nutritional 

supplements, serum. 
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