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Анотація. Отримані позитивні результати органолептичних, фізико-

хімічних досліджень показали доцільність поєднання морських водоростей 

(ламінарії) та зелені (кропу) з прісноводною рибою про, що свідчить високі 

показники таких показників, як загальне враження, гармонійний, рибний, 

солодкувато-солонуватий смак.  

Дослідним шляхом встановлено, що додавання морських водоростей та 

зелені дозволяє не лише удосконалити технологію виробництва січених 

напівфабрикатів, а й вирішити завдання отримання продукту підвищеної 

харчової цінності. 

Ключові слова: прісноводна риба, товстолобик, снеки, чіпси, кріп, морська 

капуста. 

Риба та морепродукти є важливими складовими у житті людини, хоча  не є 

основним продуктом харчювання українців. Вони забезпечують людей такими 

поживними речовинами як білки, жири, мінеральні речовини такі як кальцій, 

магній, фосфор, залізо та різні необхідні вітаміни які потребує людина [1]. 

Харчові концентрати (снеки) на початку свого розвитку дуже стрімко 

розвивалися і зростали на українському ринку. На ньому в більшості були 

представлені картопляні чіпси і солоний арахіс [2]. 



Конкуренція на українському ринку снекової продукції висока, і тому 

виробники постійно шукають нові способи залучення нових покупців: 

розширюють асортимент, використовують різні види та інструменти 

маркетингових комунікацій, в рекламі роблять акцент на більш дешеві снеки. 

Так, наприклад, компанія «Крафт Фудз Україна» крім традиційних картопляних 

чіпсів виробляє і кукурудзяні, а компанія «Техноком» - рисові чіпси, фруктові 

чіпси – яблучні, грушові, бананові. Також було запропоновано безліч патентів 

щодо виробництва чіпсів з топінамбура, хурми, білих коренеплодів, айви [3]. 

Проаналізувавши різні джерела та літературу можна сказати, що розвиток 

та запровадження нових технологій, розробка нових видів продукту є 

актуальним. Отже, виготовлення чіпсів з рибної сировини може мати великий 

попит. 

Метою роботи є розробка технології чіпсів на основі прісноводної риби, за 

основу якого є товстолобик. Об'єкт дослідження – удосконалення технології 

чіпсів із риби товстолобика з додаванням ламінарії та зелені. Предмет 

дослідження – показники якості і безпеки чіпсів з прісноводної риби збагачені 

водоростями та рослинною сировиною. 

Результати досліджень  

Зразки чіпсів підібрали з урахуванням вмісту в них основних компонентів: 

зразок 1 – з додаванням кропу; зразок 2 – з додаванням морської капусти, 

зразок 3 – контрольний зразок без додавання  кропу та морської капусти, лише 

на основі м'яса товстолобика.  

Процес виробництва рибних чіпсів складається з наступних операцій: 

приймання сировини, сортування, миття, розбирання на філе, подрібнення, 

приготування фаршу, змішування, формування, випікання, сушка, фасування в 

споживчу тару, упакування в транспортну тару та реалізація.    

Для виробництва рибних чіпсів були розроблені рецептури, які наведені в 

таблиці 1.  

Сушка чіпсів відбувається при температірі 105 ° С з подальшим 

вимірюванням вмісту вологи з інтервалом в часі через кожні 5 хвилин. В ході 



проведення досліджень був встановлений час який потрібно для висушування 

готового продукту, щоб вміст вологи не перевищував 5 % згідно ДСТУ 

4608:2006 (рис. 1). 

Таблиця 1 

Рецептура зразків чіпсів 

Найменування 
компонентів 

Контроль Рибні чіпси зі 
смаком кропу 

Рибні чіпси зі смаком 
морської капусти 

Товстолобик 74,4 72,4 72,4 
Масло вершкове 3 3 3 
Яйця курячі 10 10 10 
Молоко  5 5 5 
Борошно пшеничне 6 6 6 
Перець чорний 0,6 0,6 0,6 
Сіль кухонна 1 1 1 
Кріп - 2 - 
Морська капуста - - 2 
Всього 100 100 100 
 

0 5 10 15 20 25 30

початкова

5

10

15

20

П
ер

іо
д

 с
уш

ки
, 

хв

Вміст вологи, %

зразок 2

зразок 1

контроль

зразок 2 24,9 21,8 19 10,9 3,2

зразок 1 27,2 23,8 20,9 14,1 4,5

контроль 24,4 21,5 19,2 12,3 4,9

початкова 5 10 15 20

 
Рис. 1. Залежність втрати вологи від часу висушування 

 

На рис. 2. представлено залежність втрати маси від часу висушування. 

За 20 хвилин висушування контрольний зразок втратив – 20,1 %, зразок 1 – 

16,5 %, зразок 2 – 12,8 % вологи. 
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Рис. 2. Залежність втрати маси від часу висушування 

Також було проведено оцінювання чіпсів з риби за власною розробленою 5 

шкалою, де загальна кількість балів для контролю склала 19 балів, для зразка з 

кропом 21 бал та для морської капусти  23 бали (рис. 3). 

 
Рис. 3. Профілограма органолептичної оцінки рибних чіпсів 

 

В результаті органолептичних досліджень було встановлено  що рибні 

чіпси за зовнішнім виглядом притаманні даному виробу. Скибки мають округлу 

форму та майже однакові за розмірами. Колір чіпсів золотистий з коричневим 

відтінком на краях. Смак та запах притаманний, без посторонніх. Має присмак 

добавок - кропу для 1 зразка, та присмак морської капусти для 2 зразка. 

Консистенція є ламкою і крихкою [5].  

Загальний порівняльний аналіз дає змогу стверджувати про те, що всі 

зразки рибних чіпсів мають позитивне загальне враження, гармонійний і 

рибний смак. 



Висновок. Розроблена технологія рибних чіпсів розширить асортимент 

снекових  продуктів, підвищить показники щодо вживання рибної сировини та 

білку в тому числі. Отримані позитивні дослідження свідчать про продовження 

вивчення даної технології і потребують подальших розробок. 
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