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Анотація. В роботі розглядаються перспективи виготовлення рибних 

напівфабрикатів у тістовій оболонці. Наведено рецептури хінкалі з фаршу 

білого амура з рослинними інгредієнтами. Проведено органолептичну оцінку 

розроблених зразків, порівняно з контролем. Досліджено хімічний склад 

фаршевих композицій. Доведено доцільність застосування рослинної сировини у 

складі рибних хінкалі. Показано, що введення рослинних компонентів в 

продукцію дає можливість підвищити її харчову цінність, поліпшити смако-

ароматичні показники, колір і структуру. 
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Вступ 

Одним з найпопулярніших продуктів на вітчизняному ринку 

напівфабрикатів є напівфабрикати у тістовій оболонці − пельмені, манти, 

хінкалі, равіолі. Споживачі люблять їх за простоту і швидкість приготування та 

«збалансований склад»: м'ясо і гарнір в одній упаковці.  

В Україні ринок рибних напівфабрикатів у тістовій оболонці 

малорозвинений, так як дані товари не користуються високою популярністю 



серед споживачів. Головною причиною малого попиту рибних пельменів у 

покупців є їх висока вартість та низькі органолептичні показники [1]. Для 

вирішення даної проблеми необхідні інноваційні зміни рецептурного складу та 

технології виготовлення, напівфабрикатів у тістовій оболонці.  

Мета роботи – удосконалення технології рибних напівфабрикатів у 

тістовій оболонці. 

Інноваційні технології виготовлення продуктів із гідробіонтів 

передбачають використання нових видів сировини, різноманітних добавок, 

введення нових операцій, що поліпшують смак, колір і запах рибного фаршу. 

Згідно відомих рецептур, в якості основної сировини для виготовлення рибних 

напівфабрикатів у тістовій оболонці, використовують лосось, сьомгу, тріску, 

судак, що зумовлює високу вартість готової продукції. У зв’язку зі зміною 

сировинної бази, видового складу сировини, модернізовані технології мають 

ґрунтуватись на використанні доступної вітчизняної сировини – прісноводної 

риби.  

З метою покращення органолептичних та функціонально-технологічних 

показників фаршу з прісноводної риби, можна застосовувати операцію 

промивання та додавати рослинні інгредієнти. Введення рослинних 

компонентів в продукцію дає можливість підвищити її харчову цінність, 

збагатити мікро- та макроелементами, вітамінами, поліпшити смако-ароматичні 

показники, колір і структуру. 

Основний текст  

Одним із способів вирішення даної проблеми являється розробка рибних 

хінкалі з додаванням рослинних інгредієнтів. В якості м’ясної сировини було 

обрано фарш прісноводної риби білий амур. Основними рослинними 

інгредієнтами слугували цибуля ріпчаста свіжа, солодкий перець, кунжут та 

петрушка. При створенні фаршевих композицій використовувались прянощі: 

перець чорний мелений, коріандр мелений, хмелі-сунелі.  

Рецептурні композиції розроблених зразків рибних хінкалі та контролю 

наведені в таблиці 1.  



Таблиця 1 

Рецептури хінкалі з рибної та рослинної сировини  
 

Інгредієнти 
Кількість інгредієнтів необхідна для виробництва хінкалі,% 

Контроль Зразок 1 
«Перчені» 

Зразок 2 
«Студенські» 

Фаршева начинка 
М’ясо білого амура 95 50 52 

Цибуля ріпчаста свіжа 3 20 20 
Сало - 15 15 

Петрушка свіжа - 2 4,2 
Перечь чорний мелений 0,5 0,5 0,23 

Коріандр мелений - - 0,07 
Сіль кухонна 1,5 1,5 1,5 

Часник свіжий - 1,5 - 
Хмелі-сунелі - 0,5 - 

Перець Болгарський - 9 - 
Кунжут - - 7 
Всього 100 100 100 

Тістова оболонка 
Борошно пшеничне 1с 66,6 66,6 66,6 

Вода питна 33,4 33,4 33,4 
Всього 100 100 100 

 
Дані таблиці 1, свідчать про більш ширший рецептурний склад дослідних 

зразків, порівняно з контролем.  

Рецептурний склад фаршевих композицій зумовлює їх хімічний склад та 

харчову цінність. Харчова цінність відображає всю повноту корисних 

властивостей харчових продуктів, в тому числі ступінь забезпечення даним 

продуктом фізіологічних потреб людини в основних харчових речовинах і енергії.  

Результати дослідження хімічного складу рибних хінкалі з додаванням 

рослинної сировини представлено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Хімічний склад фаршевої системи рибних хінкалі 

№ та назва рецептури 
Хімічний склад, % 

Волога Жир Білок Зола 
Контроль 74,17 ±5,21 6,15 ± 0,28 17,27 ± 0,11 2,41 ± 0,05 

Рецептура 1, хінкалі «Перчені» 70,70 ±4,67 12,36 ± 0,97 14,49 ± 0,58 2,45± 0,25 

Рецептура 2, хінкалі 
«Студентські» 70,80 ±4,81 12,33 ± 0,72 14,70 ± 0,82 2,17± 0,22 



Дані таблиці 2 свідчать, що в рецептурі № 1 хінкалі «Перчені» міститься 

74,17 % вологи, а в рецептурі № 2 хінкалі «Студенські» 70,70 %, що нижче 

даного показника в контрольному зразку, в якому вміст вологи складає 74,17 %. 

Вміст жиру в розроблених зразках знаходиться в межах 12,36 % − 12,33 %, що 

значно перевищує його вміст в контрольному зразку, де вміст жиру складає 

6,15 %, це зумовлено присутністю у складі рецептури сала. Вміст білку в 

контрольному зразку складає 17,27 %, що перевищує дослідні зразки, в яких 

даний показник складає 14,49 % і 14,70 %, відповідно. Вміст золи в контролі і 

дослідних зразках знаходиться в межах 2,17 %−2,45 %.  

Важливим критерієм в оцінці споживачем напівфабрикату та готової 

продукції є органолептичні показники. Органолептична оцінка має вирішальне 

значення при проведенні контролю якості продукту для споживача, а саме в 

наданні чіткої картини щодо характерних особливостей і виняткових якостей. 

Органолептичну оцінку хінкалі здійснювали за основними показниками: 

зовнішній вигляд, смак, запах, колір та консистенція. Оцінка смаку і запаху 

проводилася з урахуванням притаманності даному виду продукту, гармонійності 

поєднання компонентів рослинної та рибної сировини, наявності сторонніх 

присмаків та запахів. Зовнішній вигляд та колір оцінювали за типовістю, 

інтенсивністю. Під час оцінки консистенції, звертали увагу на щільність, 

соковитість.  

Колір хінкалі, як один із характеристик органолептичної оцінки, був 

зумовлений доповненням до фаршевої начинки рослинної сировини, тому 

дослідні зразки вирізнялися яскравістю, порівняно з контролем. Дослідні зразки  

мали достатньо приємний, гармонійний запах та смак, що виокремлювалися 

вишуканістю в порівнянні з контролем. У розроблених зразках хінкалі було 

відмічено відсутність сильно вираженого рибного присмаку і запаху, порівняно 

з контролем, що є важливою характеристикою для рибних продуктів, особливо 

з прісноводної риби. Консистенція дослідних зразків, порівняно з контролем, 

була більш ніжною та соковитою, що зумовлено присутністю у рецептурному 

складі сала. 



Дегустаційна оцінка хінкалі була проведена згідно з розробленою 

шкалою з балами від одного до п’яти. Результати п’ятибальної оцінки 

представлено у вигляді діаграми на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Органолептична оцінка хінкалі  

З рисунка 1 видно, що найвищі бали органолептичної оцінки, одержав 

зразок 1, у якого значення всіх показників значно перевищували контрольний 

зразок. Дослідний зразок приготований за рецептурою 2, характеризувався 

вищим балом органолептичної оцінки за показниками зовнішнього вигляду і 

смаку, порівняно з контролем. 

Висновки  

Застосування інноваційних технологій виготовлення напівфабрикатів в 

тістовій оболонці дозволяє створити продукцію підвищеної харчової, 

біологічної цінності, та доступну в ціновому відношенні. Використання 

сировини рослинного і тваринного походження в у рецептурному складі 

фаршевих систем покращує органолептичні показники готової продукції: 

приховує рибний смак і запах, надає соковитої консистенції. 
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Abstract  

Perspectives of production of fish semi-finished products rolled in dough are considered in 
work. The recipe of khinkali stuffed with grass carp meat mixture with vegetal ingredients is shown. 
Organoleptic parameters of developed samples are estimated and compared with control meanings. 
Chemical composition of fillings is researched. Reasonability of vegetal ingredients usage in fish 
khinkali is proven. It is shown that the usage of vegetal ingredients allow to increase its  nutrition 
value, improve its taste and flavour characteristics, colour and structure.  
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