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Вступ. В останні роки створення м’ясопродуктів на основі сполучення 

м’ясної і рослинної сировини набуло широкого поширення. Сучасні харчові 

технології дають змогу моделювати та проектувати технологічні процеси та 

споживчі властивості готової продукції. Розробка технологій м’ясних 

продуктів, що містять рослинні наповнювачі, дає змогу розширювати 

асортимент продукції цільового призначення з регульованим складом білків, 

жирів, біологічно активних компонентів для різних видів харчування, з 

урахуванням вікових, індивідуальних потреб та соціального попиту [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про стійкий інтерес 

фахівців галузі до розвитку теоретичних основ і практичних аспектів 

розроблення нової м’ясної продукції з залученням до її складу різних добавок 

полісахаридної та білкової природи з метою більш повної реалізації 



функціонально-технологічних властивостей основної сировини та збагачення 

кінцевої продукції харчовими волокнами, вітамінами, мінеральними 

речовинами. При виробництві функціональних м’ясних продуктів 

використовують сою, висівки, крупи, морську капусту, овочеві порошки, 

клітковину, модифіковані крохмалі. [2,3]. 

Визначення функціонально-технологічної ролі окремих компонентів 

рецептур м’ясних виробів та проведений аналіз технологій напівфабрикатів дав 

змогу зробити висновки, що актуальним є залучення до їх складу сировини 

рослинного походження. 

Проведено комплекс експериментальних досліджень з вивчення 

емульгувальних властивостей насіння льону. Отримані у ході дослідження 

експериментальні дані та їх аналіз дають змогу стверджувати, що насіння льону 

є перспективною сировиною для виготовлення м’ясної продукції з емульсійною 

структурою. Встановлено, що при вихідних умовах (рН=6,0; t=20°С) ступінь 

розчинності льону складає 34,0±0,2%, водопоглинаюча здатність 2,6±0,1 г/г, 

жироутримуюча здатність 1,2±0,1 г/г. Встановлено, що введення насіння льону 

до складу фаршу збільшує його водозв`язуючу здатність та знижує втрати під 

час термообробки [4].  

Мета та завдання статті. Метою дослідження стало розширення 

асортименту напівфабрикатів шляхом розробки нових видів напівфабрикатів з 

використанням насіння льону та визначення показників якості нової продукції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Передумовою для розробки 

технології напівфабрикатів є дослідження впливу насіння льону на якісні 

показники модельних фаршів [5]. Встановлено, що з метою реалізації 

емульгувальних властивостей доцільно використовувати насіння льону у 

вигляді крупи з концентрацією 10 %. Для реалізації стабілізуючих властивостей 

та підвищення виходу готових виробів раціональними концентраціями 

введення гідратованих препаратів до складу фаршів є 5…10%. 

Обираємо продукт – аналог: котлети “Домашні”, рецептура якої наведена в 

таблиці 1.  



Таблиця 1  

Витрати сировини для виробництва котлет “Домашні” 

 Сировина несолена, кг на 100 кг:  
 

Прянощі та матеріали, г на 100 кг 
несоленої сировини 

М'ясо котлетне яловиче  
 28,0 
Свинина жилована жирна  
 29,7 
Хліб із пшеничного борошна           
13,0 
 

Сухарі паніровочні  
 4,0 
Цибуля ріпчаста свіжа очищена
 2,0 
Перець чорний або білий молотий   
0,1 
Меланж    
 2,0 
Сіль кухонна харчова            
1,2 
Вода питна                     
20,0 
 

Разом                                           100 
Вихід продукту: 100% від маси несолоної сировини 

Проведені технологічні відпрацювання дали змогу розробити рецептуру 

напівфабрикатів «Оздоровчих», до складу якого введено насіння льону (табл. 

2). 

Таблиця 2  

Витрати сировини для виробництва січених напівфабрикатів 

«Оздоровчих» 

Сировина несолена, кг на 100 кг: Прянощі та матеріали, г на 100 кг 
несоленої сировини: 
 

М'ясо котлетне яловиче  
 28,0 
Свинина жилована жирна  
 28,2 
Хліб із пшеничного борошна           
13,0 
Насіння льону    
 1,5 
 

Сухарі паніровочні  
 4,0 
Цибуля ріпчаста свіжа очищена
 2,0 
Перець чорний або білий молотий   
0,1 
Меланж    
 2,0 
Сіль кухонна харчова            
1,2 
Вода питна                     
20,0 
 



Разом                                                 100 
Вихід продукту: 102% від маси несолоної сировини 

 

Характеристика органолептичних та фізико-хімічних показників січених 

напівфабрикатів «Оздоровчих» наведено в табл. 3. 

Таблиця 3  

Показники якості січених напівфабрикатів «Оздоровчих» 

Показник Характеристика Метод 
контролювання 

Органолептичні показники 
Зовнішній вигляд 
 

м’ясний фарш являє собою однорідну 
масу без кісток, сухожилля, грубої 
сполучної тканини кров’яних згустків 
і плівок, поверхня напівфабрикату 
рівномірно посипана паніровочними 
сухарями 

 
 
 
 
Згідно з ГОСТ 

4288 
 Консистенція пружна 

Вигляд фаршу на 
розрізі 
 

однорідна структура, фарш 
сіруватого кольору рівномірно 
перемішаний  

Запах та смак властивий, з ароматом прянощів, в 
міру солоний, без стороннього запаху 
та присмаку 

Форма, розмір овальної, овально – приплюснотої 
форми  
 

Фізико-хімічні показники 
Масова частка білка, % 17,6±0,6 Згідно з ГОСТ 

25011 
Масова частка жиру, не більше 
ніж, % 

9,1±0,3 Згідно з ГОСТ 
23042 

Масова частка вологи, не більше 
ніж, % 

71,9±0,7 Згідно з ГОСТ 
4288 

Масова частка кухонної солі, % 1,2±0,1 Згідно з ГОСТ 
9957 

 Висновки. На основі системного підходу, аналізу та узагальненню 

теоретичного та експериментального матеріалу дослідження обґрунтовано та 

розроблено рецептуру та технологічний процес виробництва нового продукту з 

використанням насіння льону. Досліджено показники якості нової розробленої 

продукції. 
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