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Анотація. Проведено аналіз літературних джерел щодо показників 

харчової цінності молюсків. Доведена доцільність використання цієї сировини, 

для розширення асортименту пресервів, як біологічно цінної харчової продукції. 
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Abstract. The analysis of the literature on nutritional indicators aromatic roots. 

The expediency of using this material to expand the range of preserves as 

biologically valuable food. 
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Забезпечення населення повноцінними збалансованими харчовими 

продуктами є визначальним напрямом державної політики будь-якої розвиненої 

країни. Повноцінними і стратегічно важливими продуктами є риба і рибні 

продукти.  

Рибні пресерви – смачні, делікатесні харчові продукти, які користуються, 

на сьогодні, підвищеним попитом у населення України. Вони мають високу 

біологічну цінність, оскільки містять білок, жир, мінеральні речовини, а також 

вітаміни у кількостях, притаманних нативній сировині. Простота виготовлення, 

досить високий вихід готової продукції, а також широкі можливості 
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комбінування сировини дозволяють отримати продукт із заданою харчовою та 

біологічною цінністю, що відповідає формулі збалансованого харчування.  

Традиційні способи виробництва рибних пресервів не враховують 

можливості використання в якості основної сировини для їх виробництва 

прісноводної риби та рослинних добавок для підвищення біологічної цінності і 

смакоароматичних властивостей готової продукції, тому виготовлення 

пресервів із молюсків з використанням біологічно цінної рослинної сировини є 

надзвичайно актуальним.  

Мета роботи полягала в дослідженні біологічних особливостей та харчової 

цінності молюсків. 

Об´єкти дослідження – мідії, рапани, устриці. Предмет дослідження – 

хімічний, мінеральний та вітамінний склад молюсків.  

Мідії  (Mytilus) - двостулкові морські молюски родини Mytilidae. Їстівними 

є види: звичайна їстівна, далекосхідна гігантська (Чорна черепашка), 

Середземноморсько-чорноморська, а також каліфорнійська та інші. Мешкають 

молюски у водах морів і океанів в помірних широтах обох півкуль.  

Черепашка мідії має дві стулки, які управляються мускулами-розмикачами 

і в разі необхідності здатні щільно прилягати один до одного. Це дає 

можливість надійно ізолювати себе від навколишнього середовища. Внутрішня 

поверхня раковин вистелена шаром перламутру, а тіло молюска покрито 

м'ясистою плівкою - мантією. За допомогою особливого секрету - бісуса, що 

виділяється залозою і утворює у воді міцні нитки, мідія міцно прикріплюється 

до своїх родичів і до підводних предметів. 

М’ясо мідії особливо ціниться завдяки наявності таких мінеральних 

елементів як: кальцію, фосфору, заліза, йоду. В м’ясі мідії міститься від 10 до 

75 % білка, 0,6—1,5 % жиру, 78—85 % вологи, 2—3 % золи, 4— 6 % глікогену, 

вітаміни В і С. Білки мідії містять 13 амінокислот, у тому числі незамінні.  

Рапана (Rapana thomasiana) - хижий черевоногий молюск родини 

Muricidae найбільший в Чорному та Азовському морях. 



Тіло рапани укладено в масивну правозакручену турбоспіральну 

черепашку з великим оборотом. Черепашка досягає 15 - 18 см; м'яке тіло 

рапани складається з вісцерального мішка, що містить внутрішні органи, голову 

 і ногу. Для переробки на харчові цілі використовують тільки голову й 

ногу. 

Білок м'яса рапани біологічно цінний, містить всі незамінні амінокислоти - 

до 44,68 % від маси білка. Ліпіди м'яса рапани характеризуються високою 

біологічною ефективністю за рахунок сприятливого співвідношення жирних 

кислот родини ω6 і ω3. Вміст вуглеводів в м'ясі рапани складає в середньому 

0,3-5,5 %, ліпідів - 0,1- 0,4 %, їх значна кількість акумулюється в нирках і 

печінці - 6,0 - 10,0 %.  

Мінеральні речовини м'яса рапани представлені біогенними макро- і 

мікроелементами - кальцієм, калієм, натрієм, магнієм, залізом, марганцем, 

міддю, селеном, цинком та іншими.  

Кальмар (Оligo vulgaris) відноситься до класу Cephalopoda. Широко 

поширений у Східній Атлантиці, від південної частини Північного моря до 

Сенегалу, а також у Середземному морі. Мешкає  на глибині від 20 до 250 м, 

має промислове значення. 

Вихід основної їстівної частини (мантії) залежить від виду кальмара, 

розміру, сезону вилову, способів видобутку, охолодження, заморожування, 

умов зберігання, методів обробки та в середньому становить 47%. 

Мантія кальмара містить від 19,8 до 20,6 % білку, до 1,4 % жиру. Азотисті 

речовини м'яса кальмара представлені на 70 – 80 % білками і на 15 – 20 % 

екстрактивними безазотистими речовинами, які визначають смако-ароматичні 

властивості сировини і готової продукції. 

Вміст у м'ясі молюсків всіх незамінних речовин визначає його високу 

харчову та біологічну цінність, а також деякі лікувальні властивості. 

Інститутом харчування встановлено, що м'ясо молюсків позитивно впливає на 

ліпідний обмін, проникність капілярів, збільшує виділення холестерину з 

організму. Все це дозволило рекомендувати їх в якості дієтичного продукту для 



профілактики і лікування людей, хворих атеросклерозом, ожирінням, а також 

для людей похилого віку.  

Порівняльна характеристика хімічного складу молюсків наведена в 

таблицях 1 та 2 [1, 2]. 

Таблиця 1  

Хімічний склад молюсків 

Вид 
молюсків 

Масова частка речовини, % 
вологи білка жиру золи 

Мідії 80,5 11,9 2,24 1,59 
Рапани 80,5 16,7 1,9 1,9 
Кальмари 76,4 18,0 4,2 1,4 

Таблиця 2 

Вміст вітамінів, мінеральних речовин у м'ясі молюсків 
Вид 

молюсків 
Вітаміни,мг Мінеральні речовини, мг 

А Е В1 В2 В6 РР С Na K Ca Mg P Fe 

Мідії 0,48 0,55 0,16 0,21 0,05 - 8 106 320 26 34 197 3,95 
Рапани - - 0,8 0,1 - 2,77 - 82,0 52,0 84,0 72 - 11,0 
Кальмари - - 0,18 0,09 0,18 2,54 1,5 110 280 40 90 - 1,10 

Отже, результати літературного аналізу технологічних, біохімічних 

властивостей молюсків свідчать про високі показники харчової та біологічної 

цінності даних видів сировини і підтверджують доцільність їх використання 

для виробництва пресервів. 
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