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Анотація. В роботі представлені результати дослідження якості 

смажених ковбас за органолептичними показниками (консистенція, вигляд 

фаршу на розрізі, смак і запах, форма батонів, товарна відмітка батонів 

(в’язання)). За результатами досліджень встановлено, що зразки ТОВ 

«Дергачівський м’ясокомбінат», ПрАТ «Ольховський м’ясокомбінат», ПП 

«Циркунівський м’ясокомбінат» мають приємний смак, але не властивий для 

даного виду виробів, оскільки є більш ніжним та соковитим, що характерно 

для ковбас з м’яса птиці. Також ковбаси ПП «Циркунівський м’ясокомбінат» 

мають різко виражений запах копчення. 
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Abstract. In work results of research of quality of fried sausages on organoleptic 

are presented indicators (a consistence, a forcemeat kind on a cut, taste and a smell, 

the form of long loafs, a commodity mark of long loafs (knitting). By results of 

researches it is established, that samples LLC «Dergachevsky meat combine», PJE 

«Olhovsky meat combine», PE «Tsirkunovsky meat combine» have pleasant taste, but 

not peculiar for data products as it more gentle and juicy, that is characteristic for 



sausages from meat birds. Also sausages PE «Tsirkunovsky meat combine» have 

sharply expressed smell of smoking. 
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Вступ. 

Ковбасні вироби – це продукти з м'ясного фаршу із сіллю і спеціями, в 

оболонці або без неї, піддані термічній обробці або ферментації до готовності 

для споживання. Вони характеризуються високою харчовою цінністю завдяки 

вдалому поєднанню високоякісної сировини, відповідній обробці, наявності 

широкого вибору продукції, яка задовольняє потреби різноманітних споживачів 

[1]. 

Смажені ковбаси випускають лише в натуральних оболонках. Вони 

виготовляються як на підприємствах м’ясної промисловості, так і в домашніх 

умовах. Іноді така ковбаса продається як напівфабрикат, і на прилавках її 

можна зустріти з позначкою «ковбаса для смаження». У готовому вигляді вона 

може називатися українською, домашньою, смаженою, запеченою.  

В наш час смажені ковбаси є одним з досить популярних продуктів 

харчування, їх асортимент стабільно збільшується. Для виробництва на 

підприємствах  використовуються як державні нормативні документи (ДСТУ), 

так і власно розроблені (ТУ). Тому дослідження якості смажених ковбас є  

цікавим та актуальним. 

Огляд літератури. 

Органолептична оцінка, яка проводиться за допомогою органів відчуття 

людини, найбільш давній та широко розповсюджений спосіб випробування 

якості харчових продуктів. Органолептичні методи швидко, об’єктивно та 

надійно дають загальне враження про якість продуктів. 

Об’єктами дослідження були зразки смажених ковбас українських 

виробників (табл. 1). 

Смажені ковбаси за органолептичними показниками повинні відповідати 

вимогам ДСТУ 4433:2005 «Ковбаси смажені. Загальні технічні умови» [2]. У 

смажених ковбас визначали наступні органолептичні показники: зовнішній 



вигляд, консистенцію, вигляд фаршу на розрізі, смак і запах, форму батонів, 

товарну відмітку батонів (в’язання). 

Таблиця 1 

Дослідні зразки смажених ковбас  

№ 
зразка 

Назва 
ковбас Виробник Юридична адреса виробника 

1. «Домашня 
смажена» 

ПП «Новожанівський 
м’ясокомбінат» 

Україна, 61157, м. Харків, 
вул. Азовстальська,7. 

2. «Домашня 
смажена» 

ТОВ «Салтівський 
м’ясокомбінат» 

Україна, 61176, м. Харків, 
вул. Краснодарська, 171Б 

3. 
«Домаш-

ня» 
ТОВ «Дергачівський 
м’ясокомбінат»,  
ТМ «Перша столиця» 

Україна, 62371, Харківська 
обл., с. Подворки, вул. 
Свердлова, 47А 

4. 
«Домаш-

ня» 
ПрАТ«Ольховський 
м’ясокомбінат»,  
ТМ «ВдоВоль» 

Росія, 403651, Волгоградська 
обл., с. Ольховка, селище 
Осинки, 38 

5. 
«Закар-

патська» 
ПП «Циркунівський 
м’ясокомбінат»,  
ТМ «Денвер» 

Україна, 62441,  
Харківська обл., с. Циркуни, 
вул. Кірова, 74А 

 

За зовнішнім виглядом, консистенцією, виглядом фаршу на розрізі, 

формою батонів та товарною відміткою (в’язанням) всі натуральні зразки 

відповідають вимогам ДСТУ 4433:2005. Поверхня батонів чиста, суха, без 

плям, зламів та пошкоджень оболонок. Фарш рівномірно розподілений, 

відповідного кольору, без сірих плям та порожнин, шматочки розміром від 12 

до 18 мм, без відхилень. Батони скручені у 4 кільця, перев’язані хрестоподібно, 

що за ДСТУ 4433:2005 характерно для «Української» смаженої ковбаси. 

Зразки №3, №4 та №5 мають приємний смак, але не властивий для даного 

виду виробів, оскільки є більш ніжним та соковитим, що характерно для ковбас 

з м’яса птиці. Можливо допустити, що для виготовлення використовувалась 

невідповідна сировина з метою зниження собівартості продукції, оскільки 

м’ясо птиці є дешевшим, ніж свинина. 

Зразок №5 за запахом не відповідає вимогам ДСТУ 4433:2005, оскільки 

має різко виражений запах копчення, замість аромату прянощів та часнику. Це 

свідчить про порушення технології виробництва, адже традиційна технологія 



виробництва не передбачає етапу копчення при виготовленні смажених ковбас. 

Даний виріб варто віднести до напівкопчених ковбас, оскільки їх процес 

виготовлення передбачає варіння, смаження, копчення. 

Для більш об’єктивного визначення органолептичних показників  

використовували 9-ти балову шкалу згідно з ГОСТ 9959-91 «Продукты. 

мясные. Общие условия проведения органолептической оценки» [3]. 

Результати балової органолептичної оцінки дослідних зразків смажених 

ковбас наведено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Балова органолептична оцінка дослідних зразків смажених ковбас 
Умовні позначення: зразок №1 – смажена ковбаса «Домашня смажена»,  

ПП «Новожанівський м’ясокомбінат»; зразок №2 – смажена ковбаса «Домашня смажена», 

ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат»; зразок №3 – смажена ковбаса «Домашня», 

 ТОВ «Дергачівський м’ясокомбінат»,; зразок №4 – смажена ковбаса «Домашня»,  

ПрАТ «Ольховський м’ясокомбінат»; зразок №5 – смажена ковбаса «Закарпатська», 

 ПП «Циркунівський м’ясокомбінат». 

 

З рис. 1. видно, що на першому місці знаходиться зразок №1, який в 

середньому отримав 6,5 балів, що характеризується оцінкою «дуже добре». На 



другому місці знаходиться зразок №2 з кількістю балів 5,83 і оцінкою «вище 

середнього». Третє місце розділили зразки №3 і №4 – 4,67 бали, «вище 

середнього». На останньому місці знаходиться зразок №5 – 4,0 бали, «нижче 

середнього». 

Зразок №1 отримав найбільшу кількість балів за зовнішній вигляд і вигляд 

фаршу на розрізі (по 8 балів), найнижчу – за смак та консистенцію (є 

жорсткуватою) (по 5 балів). 

Зразок №2 має гарний зовнішній вигляд, вигляд фаршу на розрізі та запах 

(по 7 балів), але жорсткувату консистенцію (4 бали). 

Зразок №3 характеризується гарним зовнішнім виглядом (7 балів) та 

недостатньо вираженим смаком і соковитістю (по 3 бали). 

Зразок №4 та зразок №5 отримали найбільшу кількість балів за досить 

гарний зовнішній вигляд і вигляд фаршу на розрізі (по 6 балів), найменшу – 

зразок №4 за досить рихлу консистенцію (3 бали), а зразок №5 за погані 

недопустимі для смажених ковбас смак та запах (по 2 бали). 

Висновки. За результатами органолептичної оцінки встановлено, що 

вимогам ДСТУ 4433:2005 відповідають смажені ковбаси ПП «Новожанівський 

м’ясокомбінат» та ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат», також ці зразки ковбас 

отримали високу балову оцінку. 
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