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Анотація. За органолептичними показниками встановлено, що використання м’яса 
виноградного равлика в кількості 30 % забезпечує високі органолептичні, фізико-хімічні 
показники та збалансований амінокислотний склад розробленим паштетам із дієтичної 
сировини. 

Рибні пасти з м’яса білого амура та 30 % м’яса виноградного равлика за показниками 
кислотного (2,79 – 3,03 мг КОН/г), пероксидного числа (7,07-7,94 ммоль активного кисню/кг 
жиру), кількістю летких основ (16,1 – 16,7 мг %) та буфеною ємністю (70 – 80 градусів) 
мають подовжений термін зберігання – 4 доби за рахунок використання лимонного соку (1 
%) та яблучного оцту (2 %). 
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равлика, риба. 

 
Вступ. Одним із найважливіших чинників добробуту населення є 

безпечність харчових продуктів – продукти, які не справляють шкідливого 

впливу на здоров’я людини. Сьогодні масові споживачі все більше уваги 

приділяють харчовим продуктам, які корисні для здоров'я, не містять 

холестерину та інших небажаних компонентів, мають знижену енергетичну 

цінність, отримані за спеціальними технологіями, що надають продуктам 

оздоровчих та профілактичних властивостей і підвищують засвоюваність усіх 

біокомпонентів, збагачені різноманітними біологічно активними речовинами та 

захисними чинниками.  

Питання безпечності харчових продуктів досліджувалися у працях А. В. 

Бабюка, Ч. Б. Базаржапова, Я. А. Беди, С. О. Белінської, В. І. Бойко, О. І. 

Гойчук, Ю. О. Зикова, Т. Г. Ковальчук, О. В. Ковальової, Ю. М. Мотузки, Н. Я. 

Орлової, Л. Ф. Павлоцької, С. М. Романко, В. А. Шаленого, В. З. Янчука та 

інших вітчизняних і зарубіжних науковців. 



Інтенсивний розвиток асортименту харчових продуктів зумовлює 

необхідність пошуку нової безпечної сировини для створення нової безпечної 

продукції з покращеними споживними властивостями. 

Перспективним є додавання равликового м'яса в м’ясні продукти, що 

забезпечить підвищення харчової та біологічної цінності, стабільність якісних 

та смакових показників. В результаті можна отримати новий готовий продукт 

харчування, який поповнить енергетичні витрати організму, справлятиме на 

нього оздоровчий і лікувальний впливи, допомагатиме боротися зі стресами, 

забрудненістю довкілля і запобігати надмірній вазі.  

Основний текст. Мета роботи – покращення функціональних 

властивостей харчових продуктів з використанням м'яса виноградного равлика. 

Пошук біологічних ресурсів з метою використання їх як нових джерел 

сировини для створення дієтичних харчових продуктів дав можливість 

використати м'ясо виноградного равлика в технології паштетів запечених та 

рибних паст. 

М’ясо виноградного равлика - це дієтична сировина з високим вмістом 

амінокислот, без холестерину, швидко та повністю засвоюється, містить 70% 

білку, 30 % амінокислот, велику кількість вітамінів та мінеральних речовин. Це 

м'ясо, у порівнянні з м’ясом жвачних тварин та птиці, має значно вищі 

санітарно-гігієнічні показники.  

Вибір основної сировини для паштетів базувався на її дієтичних 

властивостях – це індиче м'ясо, рубець яловичий та м'ясо виноградного 

равлика, для рибних паст – білий амур та м'ясо виноградного равлика. У 

виробництві паштетів м'ясо равлика використовували у кількості 10%, 20% та 

30% замість рівної кількості м’ясної сировини, та 15%, 20% та 30% у 

виробництві рибних паст замість рівної кількості рибної сировини. 

Для виробництва паштетів сировину подрібнювали на вовчку з діаметром 

отворів решітки 2-3 мм, бланшували кожен вид окремо, потім кутерували з 

додаванням компонентів за розробленими рецептурами, фасували у форми і 



запікали. Температура та тривалість запікання залежали від маси паштетної 

маси, розфасованої у форми. 

Проведені органолептичні показники показали, що зразки паштетів з 

різною кількістю м’яса виноградного равлика мають високі органолептичні 

показники, за фізико-хімічними - відповідають показникам для дієтичних 

продуктів та містять необхідні амінокислоти. 

Технологія виробництва рибної пасти полягала в наступному: м’ясо 

виноградного равлика варили, рибну сировину (білий амур) попередньо солили 

протягом доби з метою покращення органолептичних показників та 

забезпечення мікробіологічної безпеки, потім сировину подрібнювали на 

вовчку через решітку з отворами 3 мм, змішували з підібраними рецептурними 

компонентами, подрібнювали до утворення гомогенної структури, витримували 

за температури 0-4°С та встановлювали терміни зберігання паст.  

В процесі витримки рибних паст за температури 2 ℃ через 2, 3, 4, 6 діб 

проводились дослідження вмісту азот летких основ (АЛО), кислотне та 

пероксидне числа, буферний об’єм. Результати досліджень наведені на 

рисунках 1- 4. 

 
 

Рис. 1. Зміна вмісту азот летких основ в процесі зберігання паст 

Зміна вмісту АЛО характеризує процес протеолізу та мікробіологічні 

процеси. Азот леткі основи накопичуються в результаті ферментативних 

процесів під дією протеаз та життєдіяльності мікроорганізмів, що 



супроводжуються розщепленням амінокислот із утворенням аміаку, моно-, ди і 

триметиламінів. Отримані значення вмісту АЛО на 6 добу зберігання не 

перевищують допустимого рівня 30 мг %. 

 
Рис. 2. Зміна кислотного числа в процесі зберігання паст 

Дані рис.2 свідчать про накопичення вільних жирних кислот ліпідів. В 

процесі зберігання паст складні сполуки розпадаються до простих, продукти 

гідролізу взаємодіють між собою з утворенням нових сполук. Протягом 6 діб 

зберігання кислотне число не перевищує норму – 4,0 мг КОН/1 г жиру. 

 

 
Рис. 3. Зміна пероксидного числа в процесі зберігання паст 



В процесі зберігання паст протікають процеси окиснення жиру і на 6 добу 

зберігання у двох зразках вони перевищують встановлену норму – 10 ммоль 

активного кисню/1 кг жиру, а у контрольному зразку та зразку №3 

наближаються до неї. 

 

 
Рис. 4. Зміна буферної ємності в процесі зберігання паст 

За показниками буферної ємності всі зразки не перевищують норму – 100 – 
120. 

 
Заключення та висновки. 

1. Розроблені харчові продукти дали можливість використовувати у 

рецептурах до 30 % м’яса виноградного равлика та розширити асортимент 

продуктів із дієтичної сировини. 

2. За результатами досліджень за показниками кислотного, пероксидного 

числа, кількістю азот летких основ та буферною ємністю пасти мають 

подовжений термін зберігання - 4 доби за рахунок використання лимонного 

соку (1 %) та яблучного оцту (2 %). 

. 
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Abstract. According to the organoleptic parameters, it was found that the use of meat of Helix 

Pomatia (Vineyard Snail) in the amount of 30% provides high organoleptic, physical and chemical 
parameters, and a balanced amino acid composition of the developed dietary food products. 

      Fish pastes made of Grass carp, and 30% of Helix Pomatia meat, have an extended shelf 
life of 4 days due to the use of lemon juice (1%) and apple cider vinegar (2%); basing on their 
indicators of acid number (2,79 – 3,03 mg KOН/g), peroxide number (7,07-7,94 mmol of active 
oxygen/kg of fat), the amount of volatile bases (16,1 – 16,7 mg%) and a buffalo capacity (70 - 80 
degrees). 

       Key words: dietary raw materials, pate, pastеs, turkey meat, escargot meat, fish. 
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