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РЕФЕРАТ 

Курсову роботу виконано на 40 сторінках, включає 11 таблиць, 13 

рисунків, 3 додатки. 

Метою курсової роботи є закріплення та поглиблення  набутих під час  

вивчення дисципліни «Технології харчових виробництв» теоретичних знань, а 

також формування практичних навичок і професійних вмінь, пов’язаних із 

вдосконаленням технологій харчових виробництв та поліпшення споживної 

якості харчових продуктів. 

В курсовій роботі теоретично та експериментально обґрунтовано 

технологію зефіру із використанням журавлинного пюре. 

Проведено моніторинг існуючих нових рецептур зефіру із використанням 

нетрадиційної сировини. 

Розроблено план теоретичних і експериментальних досліджень, 

визначено матеріали та методи дослідження. 

Розроблено технологію зефіру із використанням журавлинного пюре. 

 

Ключові слова: зефір, зефірна маса, технологія, яблучне пюре, 

журавлинне пюре, щільність. 

 

ABSTRACT 

The thesis is executed on 41 pages, includes 11 tables, 13 figures, 3 

applications. 

The purpose of the course work is to consolidate and deepen the theoretical 

knowledge acquired during the study of the discipline "Technologies of food 

production", as well as the formation of practical skills and professional skills related 

to the improvement of technologies of food production and improvement of the 

quality of food products. 

In the course work, the technology of marshmallows using cranberry puree is 

theoretically and experimentally grounded. 

The monitoring of existing new zephyr recipes using non-traditional raw 

materials was carried out. 

A plan for theoretical and experimental research was developed, materials and 

methods of research were determined. 

The technology of marshmallows with the use of cranberry puree is developed. 

Key words: marshmallow, marshmallow, technology, apple puree, cranberry puree, 

density.
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ВСТУП 

Зефір – це одне із найулюбленіших солодощів  як дітей, так і дорослих. 

Його рецепт відомий ще з часів Древнього Сходу.  З розвитком технологій  

рецепт зефіру постійно вдосконалювався, але це тільки підвищувало любов 

людей до цього продукту. 

Актуальність роботи. Склад та технологія виготовлення зефіру 

суперечить думці про те, що солодке шкідливе для здоров’я. У цьому продукті 

міститься велика кількість вуглеводів, а жирів навпаки мало, що сприяє 

розумовій діяльності людини. Також зефір позитивно впливає на шлунково-

кишковий тракт. Харчові волокна, які в ньому знаходяться, допомагають 

травленню, а з’єднання пектину сприяють виведенню  токсичних речовин, іонів 

важких металів. Дуже важливим фактом є те, що певні компоненти зефіру 

знижують шкідливі побічні дії  лікарських препаратів.   

Вдосконалюючи рецептуру зефіру ми розширюємо спектр позитивного 

впливу даного продукту на організм людини. Додаючи ті чи інші інгредієнти 

ми підвищуємо кількість поживних речових та вітамінів, які підвищують наш 

імунітет, прискорюють обмін речовин, сприяють укріпленню нігтів, волосся та 

судин. Незважаючи на те, що до складу цієї ласощі входить цукор, про зайві 

калорії перейматися не потрібно. Адже в основі продукту лежить агар-агар, 

який виготовляють з морських водоростей, які в свою чергу містять у складі 

натуральні речовини, які будуть корисні для людей будь-якого віку. Але також 

треба звернути увагу на кількість спожитого зефіру, адже надмірне його 

споживання може призвести до появи зайвої ваги. 

Основною проблемою виготовлення зефіру є наявність у своєму складі 

цукру, який за станом здоров’я заборонено вживати людям, хворим на діабет. 

Для цього була розроблена рецептура, в якій глюкозу замінили фруктозою. 

Однією із надважливих проблем є відсутність у класичному рецепті вітамінів, 

адже вони руйнуються ще в процесі виробництва. Саме на вирішення цього 

питання направлена робота курсового проекту [20]. 
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Метою виконання курсової роботи є закріплення та поглиблення  набутих 

під час  вивчення дисципліни «Технології харчових виробництв» теоретичних 

знань, а також формування практичних навичок і професійних вмінь, 

пов’язаних із вдосконаленням рецептури зефіру та поліпшення споживної 

якості продукту. 

Завдання курсової роботи полягає у: 

- вдосконаленні технології виробництва зефіру;  

- отриманні нових даних про вплив нових видів сировини на якість 

харчових напівфабрикатів і готових продуктів;  

- розробці параметричної системи та розрахунку цілісності 

технологічної системи.  

Об’єктом дослідження є технологія виготовлення зефіру на агар-агарі. 

Під час дослідження використані стандартні органолептичні та фізико-

хімічні методи дослідження якості готового продукту. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ, ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ 

ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ КЛАСИЧНОГО ЗЕФІРУ 

1.1. Технологія виготовлення зефіру та характеристика основної 

сировини. 

1.1.1. Класифікація зефіру. 

Зефір – кондитерський виріб, який отримують шляхом збивання 

фруктово-ягідного пюре з цукром та яєчним білком, з додаванням у цю суміш 

будь-якого драглеутворювача: пектину, агар-агару чи желатину. 

Як і будь-який продукт зефір класифікують на види. Інформація, щодо 

класифікації, зазначена у таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Класифікація зефіру 

Показник, за яким 

класифікується 
Види зефіру 

Глазуровані 
Темним, молочним, білим шоколадом; кондитерською глазур’ю; 

йогуртом; цукрово-желатиновою глазур’ю. 

Неглазуровані 
Білосніжний; світло-жовтий; ніжно-кремовий; абрикосовий; 

ягідний; з какао і т.д. 

Вид начинки Варене згущене молоко; мармелад; джем; шоколад і т.д. 

Вид оздоблення Горіхи; кокосова стружка; цукрова пудра і т.д. 

Для діабетиків З фруктозою або стевією. 

З добавками Зефір на печиві; у вафельному ріжку і т.д. 

 

1.1.2. Характеристика асортименту та основної сировини для 

виробництва зефіру. 

Асортимент зефіру також дуже різноманітний. Його можна розглянути на 

рисунку 1.1, який наведений нижче. 

Основною сировиною для виготовлення зефіру є:  

 фруктово-ягідне пюре (ДСТУ 8403:2015); 

 вода (ДСТУ 7525:2014); 

 цукор (ДСТУ 4623:2006); 
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 патока (ДСТУ 4498:2005); 

 драглеутворювачі (ДСТУ (ГОСТ) 16280-2002); 

 яєчні білки (ДСТУ 5028:2008)  

 органічні кислоти (ДСТУ (ГОСТ) 908-2004 

 барвники (ДСТУ (ГОСТ) 32745-2014); 

 ароматизатори (ДСТУ (ГОСТ) 32049-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1  – Асортимент зефіру 

 

Вся сировина має відповідати нормативним документам. Характеристика 

основної сировини для зефіру приведена у таблиці нижче. 

 

Таблиця 1.2  – Вимоги до якості використаної сировини 

Найменування продукту Нормативні документи Показники якості 

сировини 

Фруктово-ягідне пюре ДСТУ (ГОСТ) 32742-2014  

 

Пюре має бути 

однорідним, без волокон, 

шкірки та насіння. 
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Допускається наявність 

поодинокого насіння  у 

пюре з малини, полуниці, 

журавлини, смородини та 

з агрусу. Смак та запах 

має бути притаманним 

тим фруктовам та ягодам, 

з яких було виготовлено 

пюре. Колір має бути 

однородним та 

відповідати кольору 

використаної сировини. 

Вміст токсичних речовин 

має відповідати 

нормативним правовим 

актам [5]. 

Вода ДСТУ 7525:2014 Вода має бути: 

- безпечною в 

епідемічному відношенні 

(число мікроорганізмів в 

1 см 
3 

не більше 100, 

число бактерій групи 

кишкової палички в 1 дм 
3 

 не більше 3);  

- не шкідлива за 

хімічним складом; 

мати властиві 

органолептичні 

показники (без 

сторонніх) [6]. 

Цукор ДСТУ 4623:2006 Не допускаються вільні 

домішки. Складається з 

кристалів сахарози.  

Розмір кристалів:0,2 - 2,5 

мм 

Колір: білий, з блиском 

Смак:солодкий, сипкий, 

без комів. Розчинний, 

розчин прозорий [7]. 

Патока ДСТУ 4498:2005 Патока має бути густою, 

в’язкою та прозорою. 

Колір повинен бути від 

безбарвного до блідо-

жовтого. Недопустимі 

сторонній присмак і 

запах [8]. 

Драглеутворювачі  ДСТУ (ГОСТ) 16280-2002 Має бути у вигляді 

крупки, гранул, порошку 

або пластинок. Колір від 

світло-кремового до 

темно-кремового. Не 

допускається сторонній 
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присмак, запах та 

сторонні домішки [9]. 

Яєчні білки ДСТУ 5028:2008 Білок має бути чистий, 

щільний, світлий, 

прозорий, без будь-яких 

сторонніх домішок. Запах 

природний, без 

стороннього затхлого чи 

гнилісного запаху [10]. 

Органічні кислоти ДСТУ (ГОСТ) 908-2004 На зовнішній вигляд це 

має бути білий порошок 

без грудочок. Смак має 

бути кислим, без 

сторонніх присмаків. 

Запах відсутній. 

Структура повинна бути 

сипуча та суха, на дотик 

не липка. Механічні 

домішки не допускаються 

[11]. 

Барвники ДСТУ (ГОСТ) 32745-2014 Колір розчину має 

відповідати виду 

барвника. Масова доля 

основного забарвлюючої 

речовини має бути не 

менше 85 %. Вміст 

токсичних речовин 

(миш’яку, свинцю, ртуті) 

не має перевищувати 

норму [12]. 

Ароматизатори ДСТУ (ГОСТ) 32049-2013 Колір, зовнішній вигляд 

та запах має відповідати 

певному виду 

ароматизатора. 

Допускається 

присутність 

металомагнітних 

домішок, але не більше 3 

мг/кг [13]. 

 

1.1.3. Технологічна схема виготовлення зефіру. 

Зефір є ще однією з різновидів клейової пастили і відрізняється від неї не 

тільки формою і способом формування, а й деякими фізико-хімічними 

показниками: в яблучному пюре для виробництва зефіру повинно міститися 

більше пектину і сухих речовин, зефірну масу збивають до більш високого 
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підйому, в внаслідок чого вона пишніше і легше маси для клейової пастили. 

Щільність збитої зефірної маси досягає 0,4 [4]. 

Виробництво зефіру складається з наступних стадій (рис. 1.2.):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. – Принципова схема виготовлення зефіру 

 

Більш детальну принципову схему можна розглянути у додатку А. 

Підготовка сировини 

Спочатку проводять аналіз яблук у лабораторії. Потім згідно висновку 

складають суміш  яблучного пюре з різних партій. Для забезпечення випуску 
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зефіру, однакового за якістю, запас яблучного пюре має бути на 3-4 години 

безперервної роботи. 

Сульфітоване фруктово-ягідне пюре має бути десульфітовано у вакуум-

апаратах і охолоджено до 20-25 °С. Після цього пюре потрібно уварити в 

вакуум-апаратах до вмісту сухих речовин 14-18 %. 

Перед пуском у виробництво яблучне пюре піддають контрольному 

протиранню на протирочній машині, з отворами сит діаметром 1 мм. 

При приготуванні зефіру допускається заміна 25-30 % пюре культурних 

сортів яблук на пюре з дикорослих яблук за умови збереження всіх якісних 

показників зефіру. 

Яблучне пюре можна замінювати сухим яблучним порошком, яке перед 

пуском у виробництво замочують у холодній воді для того, щоб кількість сухих 

речовин у відновленому пюре було 14-16 %. 

У слабожелююче яблучне пюре додають пектин, а також високожелююче 

аличеве пюре. 

Сухий агар можна замінити агаровим холодцем, частково пектином з 

урахуванням їх желюючої здатності. 

Перед пуском у виробництво білки перевіряють органолептично (колір і 

запах), визначають піноутворюючу здатність і вміст сухих речовин. 

Яйця промивають у воді, обробляють дезинфікуючим розчином та 

промивають у чистій воді. Після цього їх розбивають на металевих ножах і 

відокремлюють білок від жовтка. Білок проціджують через сито з отворами 

діаметром 3 мм. 

Свіжий білок може бути замінений замороженим або сухим. Морожений 

білок розморожують протягом короткого часу до набуття ним плинності і 

фільтрують. Сухий білок розводять холодною водою у співвідношеннях, що 

встановлюються лабораторією в залежності від його піноутворюючої здатності. 

Яєчний білок можна замінювати гідролізатом сухого знежиреного молока 

в залежності від його піноутворюючої здатності [1]. 
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Приготування цукрово-яблучної суміші 

Пюре, яке буде використовуватися для збивання зефірної маси, повинно 

містити близько 15 % сухих речовин. Концентрація пектину в ньому також має 

бути великою - до 1,2 %. Пюре завантажують в міксер або іншу ємність з 

мішалкою, швидкість обертання мішалки повинна бути не більше 30 об / хв. У 

пюре при безперервному помішуванні тонким струменем вводять суху суміш 

пектину з цукром. Цю суміш готують заздалегідь, для чого на кожну вагову 

частина пектину беруть 3 або 5 вагових частин цукру-піску. Витрачена 

кількість цукру віднімається від загальної маси цукру, який додається при 

збиванні. Набухання пектину в яблучному пюре (при перемішуванні) має 

тривати не менше 2-х годин. Для прискорення процесу можна підігрівати суміш 

до температури 45 градусів (±5 %). В цьому випадку час набухання можна 

скоротити до однієї години. Далі суміш протирають через сито з діаметром 

отворів 0,8 мм. Після зважування пюре завантажують в міксер (один або 

кілька). У разі необхідності кислотність регулюють лактатом натрію [2]. 

Приготування агаро-цукрово-паточного сиропу. 

При уварюванні агаро-цукрово-паточного сиропу драглеутворювач 

розчиняють у воді. Її кількість має бути не більше 80 % від маси цукру. 

Уварюють сироп при тиску, що гріє пара, 0,3  МПа до вмісту сухих речовин 

84,5 %. 

При уварюванні сиропу у відкритому варочному котлі порядок 

завантаження і розчинення агару і цукру такий же, як зазначено вище. Агаро-

цукровий сироп уварюється при працюючій мішалці і тиску пари, що гріє 0,3- 

0,1 МПа. Після досягнення певного вмісту сухих речовин додають патоку і 

ретельно перемішують [1]. 

Приготування зефірної маси 

Здійснюють періодичним способом у збивальній машині періодичної дії, 

безперервним способом – в агрегаті для збивання зефірних мас під тиском. 

При виробництві зефіру періодичним способом у збивальну машину 

завантажують цукор-пісок і яблучне пюре, потім додають першу частину 
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яєчного білка і вмикають мішалку, закривши перед цим кришку машини. 

Частота обертання мішалки 250-300 об / хв. Решту білка додають через 8-10 

хвилин, відкривши кришку не зупиняючи при цьому мішалку. Для видалення 

сірчистого ангідриду і кращої аерації маси збивання продовжують з відкритою 

кришкою. 

Барвники, кислоту  та есенції додають через 10-12 хвилин після введення 

решти білка. Одразу після цього додають необхідну кількість агаро-цукрово-

паточного сиропу. Зефірну масу вимішують протягом 1-2 хвилин, до 

досягнення щільності 425 кг/ м³. Готову масу відправляють на формування. 

Під час виготовлення зефіру безперервним способом використовують 

апарати типу ШЗД (додаток Б). Цей агрегат складається з наступних складових 

частин: горизонтальний змішувач; пристрої для дозування цукру, пюре, сиропу, 

яєчного білка та емульсії з кислоти, барвника; насос, що подає рецептурну 

суміш до камери збивання; камера збивання; контрольно-вимірювальні 

прилади; витратні ємності для сиропу і яблучного пюре. 

У воронку верхнього змішувача за допомогою плунжерного насоса-

дозатора подається яблучне пюре, вміст сухих речовин якого має бути 15-16 %. 

Одночасно з яблучним пюре за допомогою стрічкового конвеєру до верхнього 

змішувача подають цукор, попередньо дозований у щілинному дозаторі. Для 

кращого розчинення цукру-піску у яблучному пюре, можливе попереднє 

розмішування цих компонентів. Отриману цукрово-яблучну суміш самопливом 

переносять до другого змішувача. Далі до цього ж змішувача за допомогою 

плунжерного насоса-дозатора подають агаро-цукрово-паточний сироп. У 

нижній змішувач за допомогою насоса-дозатора подається яєчний білок. Всі 

компоненти ретельно перемішуються і самопливом переходять до проміжної 

ємності, у яку подаюється емульсія з кислоти, барвники та есенції. 

Готову рецептурну суміш шестерінчастим насосом перекачують у 

збивальну камеру. Температура маси повинна бути 53-55˚С, вміст сухих 

речовин – 71 - 72 %. У трубопровід, через який рецептурна суміш проходить у 

збивальну камеру, подається стиснене повітря під тиском 0,4 МПа. 
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За допомогою ротаметру контролюють кількість повітря, а тиск 

визначається манометром. Тиск у збивальній камері має складати  0,28 - 0,30 

МПа. На цьому етапі відбувається гомогенізація маси і розпорошення 

повітряних бульбашок. 

Після збивання зефірна маса має вміст сухих речовин 70-73 % і щільність 

400-450 кг/ м³. По гнучкому шлангу маса подається до бункера формувальної 

машини [1]. 

Відсадження зефірної маси 

Відсаджують зефір за допомогою зефіровідсадочної машини (додаток В). 

Зефіровідсадочні машини можуть бути двох типів: поршневі (класичний зефір 

без начинки) або шестерні (класичний зефір, двоколірний зефір і зефір з 

начинкою). Масу формують на дерев’яні або фанерні лотки певного розміру. 

Лотки повинні бути чистими, для чого їх потрібно регулярно мити і 

просушувати. Щоб уникнути передчасного застигання маси, температура її в 

процесі формування не повинна знижуватися, тобто повинна підтримуватися на 

певному рівні. Тому бункер зефіровідсадочної машини повинен бути 

забезпечений підігрівом. Температура підігріву складає  32,5  (± 2,5)°С. Для 

того, щоб маса не застигла, у відсадочній машині тривалість відсадки однієї 

вибивки  не повинна бути більше 10 хвилин, а бажано менше. Зефіровідсадочна 

машина відкидає на очищені лотки заготовки зефіру заданої форми. Потім 

лотки з відсадженими заготовками становлять для подальшої сушки. Для цього 

можуть використовуватися стаціонарні стелажі або візки з полозами, на які 

можна розміщувати лотки і перевозити їх у сушильну камеру [1]. 

Вистойка, застигання і підсушування половинок зефіру 

Заповнені зефіром дошки направляють на вистойку і сушку. Під час 

вистойки в камері підтримують температуру повітря  20-25°С протягом 3-4 год 

і 33-36°С в наступні 5-6 годин. Відносна вологість повітря 50-60 %. 

До кінця вистойки вологість зефіру становить 21-23 %. В процесі 

вистойки зефірна маса підсихає, в результаті чого на її поверхні утворюється 

тонка скоринка. 
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При відсутності камер для вистойки з організованим температурним 

режимом зефір витримують в цеху при температурі 25-30°С з посиленою 

вентиляцією протягом 16-18 годин. Після закінчення вистойки дошки з зефіром 

подають до ланцюгового транспортеру для опудрювания і склейки [1]. 

Опудрювання і склеювання половинок зефіру 

Лотки з половинками зефіру переміщують на ланцюговий транспортер, 

який підводить їх під механізм для обсипання цукровою пудрою. Після цього 

вони направляються на ділянку склеювання. Обидві половинки відокремлюють 

вручну від поверхні лотка і склеюють плоскими сторонами, повертаючи одну з 

них під кутом по відношенню до іншої, щоб рельєф малюнка збігався. 

Склеєний зефір, який досяг стандартної вологості, направляють на укладку. 

В умовах виробництва невеликої потужності обсипання половинок зефіру 

цукровою пудрою і склеювання, транспортування лотків і решіт виробляють 

вручну. 

Якщо виготовляють сорт зефіру з начинкою, то перед склеюванням 

половинок всередину зефіру закладають ту чи іншу начинку, що складається з 

мармеладних фігурних виробів, зі шматочків просахарених фруктів або з цілих 

зварених в цукровому сиропі ягід [1]. 

Вистойка і підсушування зефіру. Пакування. 

Склеєний зефір перекладають на решета, застелені папером, що 

рухаються по стрічковому транспортеру. Заповнені решета знімають з 

транспортера і встановлюють на стелажні візки, які направляють на вистойку. 

Зефір витримують для підсушування на стелажах у сухому приміщенні при 

відносній вологості повітря не вище 60-65 % протягом 8-12 ч. Кінцева вологість 

зефіру перед укладанням повинна бути від 16 до 20 %. 

Половинки зефіру можна не склеювати, а додатково підсушувати і 

глазурувати шоколадом. Це не тільки покращує смак зефіру, але і подовжує 

терміни його зберігання. Температура виробів, що надходять на глазурування, 

повинна бути не вище 30 ° С.  
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Зефір розфасовують в целофанові пакети, картонні коробки, картонні або 

фанерні ящики-лотки. Коробки і фанерні лотки упаковують в зовнішню тару.  

 

1.2. Розробки науковців щодо удосконалення технології виробництва 

зефіру. 

На сьогоднішній день існує велика кількість розробок щодо 

удосконалення технології виготовлення, покращення органолептичних та 

фізико-хімічних показників, підвищення економічності продукту та терміну 

придатності. 

Одним із вчених, які удосконалюють технологію, є Куличенко О. І. Він 

запропонував у якості піноутворювачів  використовувати рослинну сировину, а 

не курячий білок, який на разі використовують всі підприємства під час 

виготовлення зефіру.  Також він зазначив, що використання білків рослинного 

походження покращують органолептичні показники, підвищують якість та 

розширює асортимент. У своїй роботі він пропонує використовувати у якості 

рослинної сировини білки сої та пшениці. На основі виконаних досліджень 

вчений зробив такі висновки:  

 соєвий та пшеничний білок відрізняються показниками піноутворюючої 

здатності та стійкості піни в порівнянні з іншими рослинними білками, але не 

мають необхідних показників для повної заміни яєчного білка, тому підходять 

лише для часткової заміни;  

 встановлено, що соєвий та пшеничний білки більше відповідають 

мікробіологічній чистоті, ніж сухий яєчний білок; 

 зразки зефіру із застосуванням соєвого чи пшеничного білка 

характеризуються меншим вмістом натрію та калію, і більшим вмістом магнію; 

 зразки зефіру із застосуванням білка рослинного походження володіє 

більшою біологічною цінністю в порівнянні з контрольним зразком [16.] 

Студенникова О. Ю. запропонувала використовувати у якості 

функціонального інгредієнта суху пшеничну клейковину. За результатами 
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дослідження було встановлено, що використання даної сировини призводить до 

скорочення дозування яєчного альбуміну на 30 %, інтенсифікується процес 

виробництва шляхом скорочення тривалості набухання пектину у 2-3 рази, 

покращення якості готового продукту зниженням густини піни та збільшенням 

міцності гелів на 15,6  % [14.] 

Велику роль під час розробки нових технологій виробництва зефіру 

також грає той факт, що є люди, яким за станом здоров’я не можна вживати 

цукор. Лобосова Л. А. розробила рецептуру, згідно якої цукрову пудру було 

замінено на фруктозу. В ході досліджень було виявлено здібність фруктози 

покращувати піноутворюючу здатність білкових сумішей, зменшувати 

поверхневий натяг розчину. Серед недоліків цієї роботи можна виділити 

наступні: 

 дуже довгий процес студнеутворювання під час вісточки та сушки 

зефіру; 

 неможливість видалення надлишку вільної вологи – 10-12 % 

 неможливість утворення тонкої кристалічної кірочки на поверхні зефіру 

під час сушки.  

Для усунення цих недоліків було запроповановано збільшити масову 

долю сухих речовин з 53 % до 63 % у рецептурній суміші, яку збиватимуть, та з 

85 % до 92 % у фруктозному сиропі. Це дало змогу збільшити масову долю 

сухих речовин готової зефірної маси з 69 % до 75 %, внаслідок чого 

скорочується тривалість процесу сушки зефіру та покращується 

формоутримувальна здатність продукту [15.] 

 

Висновок. Розглянувши схему виробництва зефіру та існуючі розробки 

науковців можна сказати, що даний продукт потребує удосконалення 

рецептури. Класичний зефір має занадто солодкий смак та невисоку харчову 

цінність. Це можна виправити за рахунок часткової заміни яблучного пюре на 

пюре з іншої сировини, що має кращі показники вмісту вітамінів, макро- та 

мікроелементів. 
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РОЗДІЛ 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦЕПТУРИ ТА ПОКАЗНИКІВ 

ЯКОСТІ ЗЕФІРУ ЗГІДНО ДСТУ. АНАЛІЗ РОЗРОБЛЕНОЇ РЕЦЕПТУРИ ТА 

ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ НА ЯКІСТЬ. 

2.1. Рецептура зефіру.  Показники якості та їх характеристика. 

За класичною рецептурою під час виготовлення зефіру використовують 

наступні інгредієнти: яблучне пюре; цукор; білок (яєчний сухий і розведений, 

рослинний); ванільний цукор; вода; драглеутворювачі (агар-агар, желатин).  

Важливо, щоб уся сировина, що використовується для приготування 

продукту, відповідала вимогам діючих стандартів і технічних умов стосовно 

якості харчових продуктів, медико-біологічним вимогам і санітарним нормам 

якості продовольчої сировини та харчових продуктів, затверджені органами 

Держкомсанепіднадзору. Буферні солі, барвники, піноутворювачі, 

драглеутворювачі, ароматизатори, які застосовують для виготовлення 

пастильних виробів, повинні мати дозвіл на використання, затверджений 

органами державного санітарно-епідеміологічного надзору. 

 Кількість інгредієнтів, необхідних для приготування, наведено у таблиці 

2.1. 

 

Таблиця 2.1 –  Кількість інгредієнтів 

№ Сировина 
Витрати сировини 

на 1 порцію, г 

СУМІШ БІЛКА І ПЮРЕ: 

1. Пюре 250  

2. Цукор 250  

3. Яєчний білок 40  

4. Ванільний цукор 10  

СИРОП: 

1. Цукор 475  

2. Вода 160  

3. Агар-агар 8  

 

Показники якості розробленої продукції встановлюються в такій послідовності: 

органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні. Також, необхідно визначити 

харчову цінність та безпечність згідно системи ХАССП. 
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Органолептичні показники представлені у вигляді таблиці (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2  – Органолептичні показники якості зефіру 

Найменування показника Характеристика 

Смак і запах Притаманний даному виробу, з урахуванням смакових 

добавок, без стороннього присмаку і запаху. Не 

допускається присмак сірчистого ангідриду, різкий смак і 

запах есенцій, що застосовуються. 

Колір Притаманний даному виробу, рівномірний. Допускається 

сіруватий відтінок. 

Консистенція М’яка, легко піддається розламуванню. Злегка затяжна 

для виробів на пектині та з різноманітними добавками. 

Затяжна для зефіру на желатині та желюючому крохмалі. 

Структура Притаманна даному виробу, рівномірна, дрібнопориста. 

Форма Притаманна даному виробу. 

Поверхня Притаманна даному найменуванню виробу, без грубого 

затвердіння на бокових гранях та виділення сиропу. 

Глазуровані вироби повинні мати рівну та хвилясту 

поверхню; глазуровані шоколадною глазур’ю – блискучу 

поверхню. Можуть бути незначні просвічування корпусу 

з дна виробу. 

 

Примітки: 

1. Не допускається вміст сторонніх домішок. 

2. Допускається наявність насіння в пастильних виробах з додаванням 

ягідного пюре і припасів. 

3. Наявність незначно  деформованих пастильних виробів не повинно 

перевищувати 4 % по рахунку в упакувальній одиниці. 

Фізико-хімічні показники можна розглянути у таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3  – Фізико-хімічні показники якості зефіру 

Найменування показника Норма показника 

Масова доля вологи,  % У відповідності до рецептури 

Густина, г/см3, не більше: 

- на желюючому крохмалі 

- з додаванням інших драгле утворюючих 

основ 

 

0,7 

0,6 

Загальна кислотність, град., не менше: 

- для зефіру на желатині 

- для зефіру на агарі та фурацилорані 

- із застосуванням інших друглеутворювачів 

 

3,0 

0,5 

5,0 

Масова частка редукуючи речовин,  %:  
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- для зефіру на желатині 

- для зефіру на желюючому крохмалі 

- із застосуванням інших драглеутворювачів 

10,0  – 25,0 

10,0 – 25,0 

 

7,0 – 14,0 

Масова частка золи, нерозчинної у 10  %-ому 

розчині соляної кислоти,  %, не більше 

0,05 

Масова частка загальної сірчистої кислоти,  %, не 

більше 

0,01 

Масова частка бензойної кислоти,  %, не більше 0,07 

Масова частка глазурі,  % У відповідності з розрахунковим 

вмістом по рецептурі та лімітним 

відхиленням від розрахункового ±2,0  

% 

 

Примітка: Загальна кислотність зефіру «Бобруйський», «Фантазія», 

«Гриби зефірні», що виробляються на автоматизованій лінії фірми «ЛЕШ» 

(ФГР), повинна бути не менше 3,0 град [4]. 

Великий вплив на якість зефіру має вміст токсичних речовин. Згідно 

ДСТУ (ГОСТ) 6441-96 норма вмісту таких речовин має виглядати наступним 

чином (табл. 2.4.): 

 

Таблиця 2.4  – Вміст токсичних речовин у зефірі 

Назва токсичного елементу Вміст 

токсичного 

елементу, мг/кг, 

не більше 

Свинець 0,50 

Кадмій 0,10 

Мідь 10,0 

Цинк 15,0 

Ртуть 0,01 

Мишьяк 0,30 

 

Калорійність зефіру висока, тому цей продукт не використовується 

практично в жодній дієті  в якості дієтичного продукту, проте при вживанні 1-2 

половинок в день особливої шкоди фігурі нанесено не буде. Калорійність 

даного продукту складає 300ккал на 100г [4]. 

Харчова цінність зефіру з розрахунку на 100 г складає (рис.2.1.) [17]: 
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Рисунок 2.1 – Харчова цінність зефіру 

2.2.  Рецептура зефіру із додаванням журавлини. Вплив компоненту на 

якість виробу. 

Ягоди журавлини  – цінний харчовий та лікувальний продукт. Її користь 

полягає у великому вмісті вітамінів( групи В, РР та С), пектинових речовин, 

органічних кислот( лимонна, бензойна, яблучна, олеїнова, щавлева, янтарна), 

цукрів (фруктоза, глюкоза, сахароза), макро-  та мікроелементи( магній, йод та 

калій) (рис.2.2) [17]. Усі ці компоненти відіграють велику роль у становленні 

якості зефіру [18]. 

Журавлина здатна знизити рівень так званого «поганого» холестерину у 

крові, сприяє зниженню артеріального тиску, підвищує активність мозку, 

збільшує працездатність, запобігає розвитку шкідливих бактерій [19]. 

Під час виконання дослідження було розроблено декілька варіантів 

співвідношення яблучного та журавлинного пюре, що представлені у табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Співвідношення яблучного та журавлинного пюре 

 Зразок №1 Зразок №2 Зразок №3 Зразок №4 Зразок №5 

Яблучне пюре 100 % 80 % 60 % 50 % 40 % 

Журавлинне 

пюре 

0 % 20 % 40 % 50 % 60 % 
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Рисунок 2.2 – Харчова цінність журавлини 

 

При визначенні раціональної концентрації журавлинного пюре у зефірі, 

що розробляється, звертали увагу на зміну органолептичних та фізико–хімічних 

показників. Отримані результати щодо змін органолептичних показників при 

зміні концентрації журавлинного пюре наведені в таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 – Органолептична оцінка обраних зразків виробу 

Назва 

зразку  

Консисте-

нція 

Поверхня Смак Аромат Колір Структура 

Зефір 

класичний 

М’яка, 

легко 

піддається 

розламуван

ню. 

Притаманна 

даному 

виробу, без 

грубого 

затвердіння 

на бокових 

гранях та 

виділення 

сиропу. 

Притама-

нний 

даному 

виробу, 

без 

сторонніх 

присмаків 

Притама-

нний 

даному 

виробу, 

без 

сторонніх 

запахів. 

Рівномі-

рний по 

всій 

поверхні 

виробу, 

білий. 

Притаманн

а даному 

виробу, 

рівномірна, 

дрібнопори

-ста. 

Зефір з 

концентра

цією 

журавлинн

ого пюре 

20 % 

М’яка, 

легко 

піддається 

розламува-

нню, злегка 

затяжна. 

Притаманна 

даному 

виробу, без 

грубого 

затвердіння 

на бокових 

гранях та 

виділення 

сиропу. 

Притама-

нний 

даному 

виробу, 

без 

сторонніх 

присмаків 

Притама-

нний 

даному 

виробу, 

без 

сторонніх 

запахів. 

Рівномі-

рний по 

всій 

поверхні 

виробу, 

білий з 

ледве 

поміт-ним 

рожевим 

Притаман-

на даному 

виробу, 

рівномірна. 
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відтін-

ком. 

Зефір з 

концент-

рацією 

журавлин-

ного пюре 

40 % 

М’яка, 

легко 

піддається 

розламува-

нню. 

Притаманна 

даному 

виробу, без 

грубого 

затвердіння 

на бокових 

гранях та 

виділення 

сиропу. 

Притама-

нний 

даному 

виробу, 

без 

сторонніх 

присмаків 

Відчуває-

ться 

легкий 

присмак 

журавли-

ни. 

Наявний 

легкий 

запах 

журавли-

ни, без 

сторонніх 

запахів. 

Рівномі-

рний по 

всій 

поверхні, 

блідо-

рожевий. 

Рівномірна 

по всій 

площі 

виробу, 

дрібнопо-

риста. 

Зефір з 

концент-

рацією 

журавлин-

ного пюре 

50 % 

Злегка 

тверда, 

легко 

піддається 

розламува-

нню 

Притаманна 

даному 

виробу, без 

грубого 

затвердіння 

на бокових 

гранях та 

виділення 

сиропу. 

Добре 

вираже-

ний смак 

журавли-

ни, 

наявний 

легкий 

кислий 

присмак. 

Добре 

вираже-

ний запах 

журавли-

ни, без 

сторонніх 

запахів. 

Добре 

вираже-

ний 

рожевий 

колір із 

сіруватим 

відтінком. 

Рівномірна 

по всій 

площі 

виробу, 

дрібнопо-

риста 

Зефір з 

концент-

рацією 

журавлин-

ного пюре 

60 % 

Злегка 

тверда, 

легко 

піддається 

розламува-

нню. 

Притаманна 

даному 

виробу, без 

грубого 

затвердіння 

на бокових 

гранях та 

виділення 

сиропу. 

Добре 

вираже-

ний смак 

журавли-

ни, 

наявний 

кислий 

присмак. 

Добре 

вираже-

ний запах 

журавли-

ни, без 

сторонніх 

запахів. 

Добре 

вираже-

ний 

рожевий 

колір із 

сіруватим 

відтінком. 

Рівномірна 

по всій 

площі 

виробу, 

дрібнопо-

риста. 

 

Органолептичну оцінку обраних зразків можна представити у вигляді 

діаграми, яка зображена на рисунку 2.7.  

Для більш точного визначення оптимального співвідношення яблучного 

та журавлинного пюре було проведено дослідження структури зразків зефіру  

за допомогою мікроскопу BRESSER Biolux LCD 50x-2000x. Отримані 

електрограии мають загальне збільшення в 2000х разів. 
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Рисунок 2.7 – Органолептична оцінка обраних зразків зефіру 

 

За даними електрограми зразка без додавання журавлинного пюре (рис. 

2.3) встановлено, що часточки зефіру, які визначають пористість та структуру, 

мають округлу форму. Пористість недостатня, так як кількість пухирців на 

поверхні часточок невелика. 

 

 

Рисунок 2.3 – Електрограма зефіру класичного 

 

За даними електрограми зразка, з концентрацією журавлинного пюре     

20 % (рис. 2.4) було виявлено, що поверхня часточок стала більш 

нерівномірною, кількість пухирців збільшилась у порівнянні з першим зразком. 
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Рисунок 2.4 – Електрографа зефіру з додаванням журавлини у 

концентрації 20 % 

 

За даними електрограми зразка, з концентрацією журавлиного пюре 40 % 

(рис. 2.5) було виявлено, що поверхня часточок стала округлої форми з 

пухирцями та впадинами. Кількість таких часточок збільшилась, у порівнянні із 

зразком №2. Пористість продукту стала більшою.  

 

 

Рисунок 2.5  – Електрограма  зефіру з додаванням журивлини у 

концентрації 40 % 

 

За даними електрограми зразка, з концентрацією журавлиного пюре 50 % 

(рис. 2.6) було виявлено, що поверхня часточок стала більше неправильної 

форми з пухирцями та впадинами. Краї часточок нерівномірні. 

За даними  електрограми зразка, з концентрацією журавлиного пюре 60 % 

(рис. 2.7) було виявлено, що часточки стали неправильної форми з нечітко 

вираженими пухирцями. У порівнянні із зразком №4 пористість зменшилась. 
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Рисунок 2.6 –  Електрограма  зефіру з додаванням журивлини у 

концентрації 50 % 

 

 

Рисунок 2.7  – Електрограма  зефіру з додаванням журавлини у 

концентрації 60 %. 

 

Аналізуючи дані, отримані під час дослідження зразків зефіру на 

мікроскопі, можна зробити висновок, що найкращим зразком виявився зразок 

№3 (зефір з додаванням журавлини у концентрації 40 %). 

Одним із важливих показників якості зефіру є кількість вітаміну С. 

Виходячи з того, що під час виробництва виробу основна сировина не зазнає 

тривалої термічної обробки, яка здатна руйнувати цей вітамін, його вміст у 

кожному зразку можна розрахувати за табличними значеннями. Результати 

представлені на графіку нижче (рис. 2.8). 

Враховуючи усі вище перераховані чинники, а саме: органолептичні 

показники, вміст вітаміну С та мікроскопічні зображення було розроблено 

найоптимальнішу рецептуру зефіру з додаванням журавлинного пюре у 

концентрації 40 % (табл. 2.7). 
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Рисунок 2.8 – Вміст вітаміну С в обраних зразках 

 

Таблиця 2.7  – Найоптимальніша рецептура з добавкою 

№ Сировина 
Витрати сировини 

на 1 порцію, г 

СУМІШ БІЛКА І ПЮРЕ: 

1. Пюре яблучне 150  

2. Пюре журавлинне 100  

3. Цукор 250  

4. Яєчний білок 40  

5. Ванільний цукор 10  

СИРОП: 

1. Цукор 475  

2. Вода 160  

3. Агар-агар 8  

 

Висновок. Найоптимальнішою концентрацією журавлинного пюре стала 

концентрація, що складає 40 % до всієї маси пюре. Додавання цього 

компоненту покращує органолептичні показники якості, збільшує вміст 

вітаміну С, макро- та мікроелементів, що в цілому підвищує харчову цінність 

зефіру. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК СТАБІЛЬНОСТІ І ЦІЛІСНОСТІ 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ. 

Для підвищення якості отриманого продукту, а також удосконалення 

технології і перехід її на більш високий рівень, потрібно розглянути 

технологічну лінію як єдиний механізм та застосувати під час її дослідження 

системний підхід.  

Технологічна система складається з окремих елементів, які не є 

подібними, що об’єднані у так звані «вузли», утворюючи автономні, тобто 

окремо керовані підсистеми. Для об’єднання цих підсистем застосовують 

системний аналіз. Його сенс полягає у визначенні ролі та місці кожного 

елементу системи. Але системний аналіз це не лише поділ на ділянки. Він має 

бути проведений так, щоб не губилась загальна специфіка усієї системи. 

Системний аналіз ліній, головним чином, проводять з метою об’єднання 

окремих частин технологічної лінії в єдине ціле. Раціональним є використання 

способу синтезу технологічних систем за допомогою розробки операційної 

моделі. Ефективність дій розглядають за такими показниками, як точність, 

стабільність та цілісність. 

Стабільність – це фактор цілісності системи, що характеризує рівень 

організованості, розвитку, цілісності системи. 

Існування будь-якої системи можливе лише за однієї умови: мають бути 

наявні зв’язки між елементами системи. Такі зв’язки називають само 

утворювальними, адже вони знаходяться всередині системи і набагато міцніші, 

ніж зв’язки з елементами інших систем. За наявності цих зв’язків можливе 

виділення системи з навколишнього середовища як цілісного об’єкта. 

Поведінка системи загалом залежить від взаємодії внутрішніх елементів, 

що свідчить про їх цілісність. За допомогою цієї властивості система може 

об’єднувати елементи, які до неї входять, та інтегрувати їх. Від типу зв’язків 

між елементами залежать властивості системи та її взаємодія із зовнішнім 

середовищем.  
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Для визначення стабільності технологічної системи «Виробництво 

зефіру» необхідно провести діагностику функціонування системи. 

1. Визначаємо, до якого типу можна віднести систему. 

Дана технологічна система має дві підсистеми С, одну підсистему В та 

одну підсистему А.  Ці підсистеми є залежними по відношенню одна до одної. 

Виглядає ця залежність наступним чином (рис. 3.1; рис. 3.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Технологічна система виробництва зефіру 
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Рисунок 3.2 – Параметрична система виробництва зефіру 

 

Для побудови параметричної системи виробництва зефіру було 

застосовано наступні параметри: 

 W – вологість; 

 Р – щільність; 

 Фвир – форма виробу; 

 С с.р., Спект  – концентрація сухих речовин, пектину;                  

 τ дез-ції – час дезінфекції; 

 t сиропу – температура сиропу; 
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 τ збив-ня – час збивання; 

 t  вис-ки – температура вистойки; 

 τ вис-ки – час вистойки; 

 Wпов. вис-ки – відносна вологість повітря під час вистойки; 

 t підсуш-ня – температура підсушування; 

 Орг. пок. – органолептичні показники якості зефіру. 

2. Підбираємо формулу розрахунку цілісності системи.  

Число підсистем дорівнює чотирьом і вони є залежними, тому формула 

має наступний вигляд: 

 

Θ= ηС2+ ηС1/С2+ηВ/С2С1+ηА/С2С1В-3 

 

3.  Вибираємо вихідні параметри в кожній підсистемі. 

Вихідні параметри у підсистемі: 

 С2 – вміст сухих речовин (Х) – 15  %; 

 С1 – щільність (Р) – 425 кг/ м³; 

 В – вологість (W) – 22  %; 

 А – вологість (W) – 18  %. 

4. Визначаємо обсяг вибірки виробів у кожній підсистемі. 

Припускаємо довіряти результатам з імовірністю 5 % (Р = 95 %) при 

припустимій граничній помилці = 0,1. Вивчаємо якісну залежність; і оскільки 

частка ознаки серед відібраних зразків невідома, то обсяг вибірки складає 100 

од. 

5. Визначаємо основні статистичні характеристики розподілу величини 

вихідних параметрів.  

У якості основних статистичних характеристик вибираємо середнє 

арифметичне значення вихідного параметра Хi і середнє квадратичне 

відхилення Si. Вимірюємо в кожній підсистемі значимий вихідний параметр (i – 
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число вимірів), знаходимо середнє арифметичне значення і розраховуємо 

середнє квадратичне відхилення у підсистемі: 

o С2 – Хі=15; Si=1; 

o С1 – Хі=425; Si=25; 

o В – Хі=22; Si=1; 

o А – Хі=18; Si=2. 

6. Приймаємо інтервал, що задовольняє умові стабільності.  

Таким вважаємо інтервал Xi  2Si. Виділяємо дві області: ( Xi 2Si ) – 

область стабільної роботи;...< Xi  2Si>  .... – область нестабільної роботи. 

Заносимо в _абл.. 3.1 обмірювані і встановлені значення статистичних 

характеристик (по пробах відповідно до обсягу вибірки). 

 

Таблиця 3.1 – Значення статистичних характеристик 

Статистичні 

характеристики 

Основні вихідні параметри підсистем 

С2 С1 В А 

Хі 15 425 22 18 

Si 1 25 1 2 

Xi  2Si 151 42525 221 182 

 

 

7. Визначаємо стабільність роботи підсистем і цілісність системи(_абл.. 

3.2).  Використовуємо для розрахунку ентропії в кожній підсистемі формули  

H P Pi i
i

n

 



 log

1

     і     Pi
i

n



 

1

1 , 

де Рi – імовірність вилучення випадкової величини в досліджуваний 

інтервал. 

 

Таблиця 3.2 – Розрахунок стабільності роботи підсистем 

Найменування 

статистичних 

характеристик 

Підсистеми 

С2 С1 В А 

Обсяг вибірки 100 100 100 100 

Число проб в інтервалі:     

 стабільної роботи 98 99 95 97 
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 нестабільної роботи 2 1 5 3 

Значення Р1i 0,98 0,99 0,95 0,97 

Значення  Р2i    0,02 0,01 0,05 0,03 

-P1i log P1i  0,029 0,014 0,070 0,043 

-P2i log P2i     
1)

 0,113 0,066 0,216 0,152 

Ентропія Hi    
2)

 0,142 0,080 0,286 0,195 

Стабільність i    
3)

 0,858 0,92 0,714 0,805 

Цілісність системи 0,297 
 

Для розрахунку стабільності роботи підсистем було використано:  

1) Значення –P1i log P1i  і –P2i log P2i  визначаємо по таблиці  додатка Б, 

підставивши значення Р1 і Р2 ; 

2) Ентропію підсистеми Hi розраховуємо як суму значень (-P1i log P1i ) і  (-

P2i log P2i ); 

3) Стабільність підсистеми i обчислюємо по формулі i = 1 – Нi. 

4) Цілісність системи визначаємо по формулі, яку було визначено у 

пункті 2. 

Висновок. Таким чином, діагностика показує, що досліджувана система є 

цілісною. Вона складається з чотирьох підсистем і при рівні цілісності 0,297 

середня стабільність підсистеми складає 0,824.  
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ВИСНОВОК 

1. Проведено дослідження та аналіз існуючих технологій зефіру. 

2. Розроблено нову рецептуру зефіру з додаванням пюре з журавлини, 

що концептуально базується на експериментальних  результатах вивчення 

властивостей журавлинного пюре. 

3. Проведена серія експериментів дозволила визначити основні 

тенденції змін органолептичних показників продукту (зефіру) та його 

структури. 

4. Встановлено оптимальне дозування пюре з журавлини, яке 

становить 40 % до всієї маси пюре. Це дозволяє зробити смак зефіру менш 

солодким, збільшує вміст вітаміну С. 

5. Визначено стабільність та цілісність технологічної системи. 

Середня стабільність складає 0,824, а цілісність – 0,297. 

  



37 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Загальні технології харчових виробництв: підруч. /В. А. Домарецький, 

П. Л. Шиян, М. М. Калакура, Л. Ф. Романенко, Л. М. Хомічак, 

О. О. Василенко, І. В. Мельник, Л. М. Мельник. – Київ :Університет 

«Україна», 2010. – 814 с. 

2. Технології харчових виробництв: підруч. /А. П. Нечаєв, І. С. Шуб, 

О. М. Аношина. – Київ : « КолосС», 2007. – 768 с. 

3.  Хімічний склад харчових продуктів: довідник. / О.О. Покровський. – 

Київ : «Харчова промисловість», 1976. – 227 с. 

4. Вироби кондитерські пастильні. Загальні технічні умови :  ДСТУ (ГОСТ)  

6441-96. – [Чинний від 1997-01-01]. – Київ, 2004. – 12 с. 

5. Напівфабрикати. Пюре фруктове та овочеве консервоване асептичним 

способом. Технічні умови : ДСТУ (ГОСТ) 32742-2014. – [Чинний від 2015-

01-01].–  Київ, 2016. – 9 с. 

6. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості : ДСТУ 7525:2014. – 

[Чинний від 2015-01-01].– Київ, 2015. – 30 с. 

7. Цукор білий. Технічні умови : ДСТУ 4623:2006. – [Чинний від 2007-01-01]. 

–  Київ, 2007. – 14 с.  

8. Патока крохмальна. Технічні умови : ДСТУ 4498:2005. – [Чинний від 2006-

01-01]. – Київ, 2006. – 25 с.  

9. Агар харчовий. Технічні умови : ДСТУ (ГОСТ) 16280-2002. – [Чинний від 

2003-01-01]. –  Київ, 2003. – 6 с. 

10.   Яйця курячі харчові. Технічні умови : ДСТУ 5028:2008. – [Чинний від 

2009-01-01]. – Київ, 2009. – 19 с. 

11.   Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови : ДСТУ (ГОСТ) 

908-2004. – [Чинний від 2005-01-01]. – Київ, 2005. – 18 с.  

12.   Добавки харчові. Барвники триалирметанові. Технічні умови : ДСТУ 

(ГОСТ) 32745-2014. – [Чинний від 2015-01-01]. –  Київ, 2015. – 28 с.  

13.   Ароматизатори харчові. Загальні технічні умови : ДСТУ (ГОСТ) 32049-

2013. – [Чинний від 214-01-01]. –  Київ, 2014. – 24 с. 



38 
 

14.   Технологія зефіру з використанням сухої пшеничної клейковини: 

автореферат. / О. Ю. Студенникова. – Москва : ФГБОУ ВПО 

«Московський державний університет харчових виробництв»,    2011. – 

25 с. 

15.   Розробка технології зефіру функціонального призначення на основі 

фруктози: автореферат. /  Л. А. Лобосова. – Воронеж : ФГБОУ ВПО 

«Воронежська державна технологічна академія», 2007. – 11 с. 

16.   Удосконалення технології зефіру із використанням рослинних білків: 

автореферат. / О. І. Куличенко. – Москва : «Московський державний 

університет технологій та управління», 2006. – 10 с.  

17.  Мой здоровый рацион. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/961.php. –  Калорийность зефира. 

Химический состав и пищевая ценность. – (Дата обращения: 03.03.2019).  

18.  Український фруктовий портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://fruit.org.ua/index.php/publikacii/277-zhuravlina-najkorisnisha-yagoda-v-

sviti. – Журавлина – найкорисніша ягоді в світі. – (Дата звернення: 

06.03.2019). 

19.  Сегодня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/klyukva-polza-i-vred-

osenney-yagody-1071020.html. – Клюква: польза и вред осенней ягоды.  – 

(Дата обращения: 06.03.2019). 

20.  Рівнеінформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rivne1.tv/news/44311-shcho-varto-znati-pro-zefir-rivnyanam. – Що 

варто знати про зефір рівнянам?. – (Дата звернення: 22.02.2019). 

https://health-diet.ru/base_of_food/sostav/961.php
http://fruit.org.ua/index.php/publikacii/277-zhuravlina-najkorisnisha-yagoda-v-sviti
http://fruit.org.ua/index.php/publikacii/277-zhuravlina-najkorisnisha-yagoda-v-sviti
https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/klyukva-polza-i-vred-osenney-yagody-1071020.html
https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/klyukva-polza-i-vred-osenney-yagody-1071020.html
http://rivne1.tv/news/44311-shcho-varto-znati-pro-zefir-rivnyanam


 
 

Додаток А 

Узагальнена технологічна схема приготування зефіру на агарі 
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Додаток Б 

Зефіровідсадочна машина 

 


