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Анотація. Отримані позитивні результати органолептичних досліджень 

показали доцільність поєднання насіння льону з прісноводною рибою про, що 

свідчить високі показники таких показників, як загальне враження, гармонійний, 

рибний, солодкувато-солонуватий смак. За показником консистенції рибні 

котлети пластичні та щільні на розрізі.  

Дослідним шляхом встановлено, що додавання нетрадиційної сировини 

дозволяє не лише удосконалити технологію виробництва січених напівфабрикатів, 

а й вирішити завдання отримання продукту підвищеної харчової цінності. 
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Вступ. До однієї з найбільш динамічно розвиваючих галузей рибної індустрії 

можна віднести виробництво рибних напівфабрикатів, що пов'язано з проблемою 

«швидкого харчування» в громадській сфері, з харчуванням школярів, з вимогами 

скорочення тривалості приготування страв в домашніх умовах. Серед рибних 

напівфабрикатів представлений широкий асортимент продуктів з котлетного 

фаршу: котлети, шніцелі, биточки, біфштекси, зрази, тефтелі, фрикадельки, 



крокети, кнелі, кюфта. Актуальною проблемою є поліпшення харчової цінності та 

якості напівфабрикатів [1]. 

Одним із шляхів збереження здоров'я людей є створення на науковій основі 

повноцінних продуктів харчування, розробка технологій продуктів з 

функціональними інгредієнтами, харчовими волокнами, вітамінами, макро- і 

мікроелементами.  

Льон і продукти його переробки знаходять все більше застосування в різних 

галузях, в тому числі при створенні продуктів харчування функціонального 

призначення. Функціональні властивості насіння льону обумовлені вмістом 

великої кількості гелів (полісахаридів), які активно використовуються в медицині 

як обволікаючий і проносний засіб [2]. Крім цього, вважається, що гелі льону 

можуть володіти помірною радіопротекторною і імунозахисною здатністю [2]. 

Використання насіння льону і продуктів його переробки в харчовій промисловості 

перспективно, тому що дозволить розширити асортимент продукції і надати їй 

функціональні властивості.  

Довгий час лляне насіння застосовувалось тільки для виготовлення олії. Зараз 

спектр їх використання значно розширився. Лляне насіння в даний час 

користується великою популярністю в якості харчової добавки [3]. 

Метою даних досліджень було yдocкoнaлення тeхнoлoгiї січених 

напівфабрикатів (котлет), з використанням м’яca прicнoвoдних риб та рослинної 

сировини (льону).  

Oб’єкт  дocлiдж eння – м'ясо коропа звичайного (Cyprinus carpio), льон 

(Linum), січені напівфабрикати. Пpeдмeт  дocлiдж eння – органолептичні та 

фізико-хімічні показники. 

Результати досліджень. Зразки напівфабрикатів підібрали з урахуванням 

вмісту в них основних компонентів: зразок 1 – з додаванням льону 2 %; зразок 2 – 

з додаванням льону 5 %, зразок 3 – з додаванням льону 8 %, контрольний зразок 

без додавання льону, лише на основі м'яса коропа.  



Процес виробництва січених напівфабрикатів (котлет) складається з 

наступних операцій: приймання сировини, сортування, миття, розбирання на філе, 

подрібнення, приготування фаршу, формування, панірування, жарка (варка на 

пару), фасування в споживчу тару, упакування в транспортну тару та реалізація.    

Для виробництва рибних котлет були розроблені рецептури, які наведені в 

таблиці 1.  

Тaблиця 1 

Рецептурний склад рибних котлет, %  
Компонент Маса компоненту в зразках, г 

Контроль Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 
Фарш з коропа 77 75 72 69 
Насіння льону – 2 5 8 

Сіль 1 1 1 1 
Яйця курині в фарш 5 5 5 5 

Хліб  3 3 3 3 
Молоко 5 5 5 5 

Яйця для льєзону 6 6 6 6 
Панірувальні сухарі 3 3 3 3 

В ході експериментальних досліджень після підбору рецептури з додаванням 

льону у відсотковому співвідношенні і умов теплової обробки, була проведена 

органолептична оцінка за 5-баловою шкалою: 0 балів – ознака відсутня; 1 бал – 

ледь відчутна; 2 бали - слабка інтенсивність; 3 бали – середня інтенсивність; 4 

бали – сильна інтенсивність; 5 балів – дуже сильна інтенсивність [7]. 

В результаті органолептичних досліджень було встановлено доцільність 

поєднання насіння льону з прісноводною рибою про, що свідчить приємний, 

властивий, без стороннього присмаку, маловиражений рибний смак, проте зразок 

2 і 3 не дocить coкoвитi, що свідчить про високий відсоток внесення льону в 

порівнянні зі зразком 1 де напівфабрикати мaють пружну, ніжну, сочну  

кoнcиcтенцiю, вирaжений приємний cмaк i зaпaх в порівнянні з контролем, який 

був однорідний, світло-сірий, з наявним рибним присмаком. 

Результати по виходу готового продукту і втрат при різних способах теплової 

обробки представлені в таблиці 1. 



Таблиця 1 

Вихід і втрати готового продукту при різних видах термічної обробки 

Номер 
зразка 

Парова обробка Жарка 
Маса 

виробу до 
обробки, г 

Маса виробу 
після 

обробки, г 

Втрата, 
% 

Маса 
виробу до 
обробки, г 

Маса виробу 
після 

обробки, г 

Втрата, 
% 

Контроль 50 32 36 51 29 43 
Зразок 1 51 30 42 52 28 46 
Зразок 2 47 42 11 45 33 27 
Зразок 3 49 34 31 47 32 32 

 
Загальний порівняльний аналіз дає змогу стверджувати про те, що всі зразки 

рибних котлет мають позитивне загальне враження, гармонійний і рибний смак. 

Висновки. Розроблена технологія рибних напівфабрикатів, значно розширить 

асортимент продуктів функціонального призначення на основі природних 

компонентів, що дозволить, в певній мірі, розширити актуальну проблему 

переробки прісноводної риби. Отримані позитивні дослідження свідчать про 

продовження вивчення даної технології і потребують подальших розробок. 
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Abstract. The positive results of organoleptic studies have shown the feasibility of combining 

flaxseed and freshwater fish, as evidenced by high indicators of such indicators as the overall 

impression, harmonious, fishy, sweet-salty taste. In terms of consistency, fish cutlets are plastic and 

dense on the cut. 



The research has established that the addition of non-traditional raw materials allows not only to 

improve the technology of production of salted semifinished products, but also to solve the problem of 

obtaining a product of high nutritional value. 

The authors found that the developed technology of fish semi-finished products, will significantly 

expand the range of products of functional purpose based on natural components, which will allow to 

some extent to expand the actual problem of processing raw materials of domestic reservoirs in 

Ukraine. 
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