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УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-

ЯГІДНИХ СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ 

ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ НА 

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 
В статті запропоновано удосконалення технології виробництва слабоалкогольного напою на основі плодово-ягідної 

сировини з комбінованим складом. Виробництво відноситься до харчової промисловості, а саме до виноробної галузі, 

зокрема до виробництва яблучних слабоалкогольних напоїв типу сидр та призначено для приготування, освоєння та 

впровадження нових харчових продуктів з метою покращення якості споживчого ринку України. Проаналізовано 

існуючий ринок слабоалкогольних напоїв, їх класифікація, та популярність.  

Досліджено вплив на організм людини ряд алкогольних та слабоалкогольних напоїв.Запропоновано додавання  

лактози та фруктози у якості покращення органолептичних показників якості сидру.  

Була розроблена власна технологія виробництва слабоалкогольних напоїв типу сидр на основі патентів. Також було 

проведено фізико-хімічний та мікробіологічний аналіз напою власного виробництва з дотриманням чинних 

нормативних та законодавчих актів.  

Ключові слова. Яблуко, сидр, органолептичний аналіз, мезга, зброджування.  

 

Постановка проблеми. В даний час доля 

сидру на ринку алкогольної продукції залиша-

ється  незначною, але продовжує збільшувати-

ся, особливо після його включення в перелік 

сільськогосподарського виробництва та вироб-

ництва первинної переробки сільськогоспо-

дарської сировини  власного виробництва. 

Відсутність серйозної конкуренції, відносно 

невеликі інвестування на початковому етапі 

роботи і висока рентабельність приваблює все 

більше інвесторів та виробників. Об’єми  

реалізації сидру в Україні збільшуються, тому 

проблема контролю якості та натуральності 

напою являється актуальною на сьогоднішній 

день. Задачею роботи є удосконалення техно-

логії виробництва сидру з урахуванням вимог 

до продуценту. Визначення оптимального часу 

бродіння та температури. Визначення  показ-

ників якості готової продукції шляхом фізико-

хімічного та мікробіологічного аналізів. Дослі-

дити органолептичні показники готового про-

дукту. Надати порівняльну характеристику су-

часних біотехнологічних  та класичних підходів 

до виробництва фруктових напоїв типу сидр. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанням удосконаленням виробництва сидру 

знаходяться у полі зору багатьох вчених та 

науковців, зокрема О.Луканін, С.Байлук, О. Си-

доренко, О.Стоянова, В.Короленко. Результати 

їх досліджень дозволяють з різних сторін оці-

нити стан і рівень розвитку виробництва сидру, 

а також виявити проблеми, з якими стикаються 

на різних стадіях виробництва напою [1].  

Мета статті. Метою статті є дослідження 

існуючих та розробка власної технології 

виробництва слабоалкогольного напою типу 

сидр з покращеними органолептичними 

показниками та натуральною складовою. 

Основні результати дослідження.  

В останні 15 років ринок слабоалкогольних 

напоїв України наповнився безліччю нових 

напоїв з модними іноземними назвами джин-

тонік, бренді-кола, ром-кола. Виробництво 

таких слабоалкогольних напоїв з вмістом 

спирту до 8 % об. засноване на нескладному 

купажуванні спирто– і цукровмісних 

компонентів (спирту–ректифікату або міцних 

алкогольних напоїв, бурякового цукру, води і 

імпортних синтетичних інгредієнтів – 

ароматизаторів, стабілізаторів, барвників і, 

рідко, концентратів з екзотичних фруктів), що 

на багато простіше технології виробництва 

натуральних столових вин з винограду, плодів 

і ягід, і, навіть, пива . 
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Такі алкогольні напої, завдяки високому 

вмісту органічних кислот, фенольних, мінера-

льних речовин (макро– і мікроелементів), віта-

мінів і ін. сприяють поліпшенню травлення, 

володіють анти алкогольним ефектом, 

тонізуючою, профілактичною і лікувальною 

дією на організм людини [2] . 

В Україну приходить культура споживання 

сидру. Поки основний європейський споживач 

слабоалкогольного напою з яблук – Великоб-

ританія, але все більше українців, пересичених 

пивними смаками, цікавиться сидром.  

У минулому році відразу кілька україн-

ських пивних компаній почали продавати сидр 

в скляних пляшках, а на полицях супер-

маркетів з'явилися імпортні марки. 

 Річне споживання сидру на людину в 

нашій країні у 2017 р. склала 0,5 л, але 

продовжує зростати.  

Згідно стандартам сидри класифікують на 2 

групи: 

- яблучні сидри – отримують шляхом 

зброджування яблучного соку або віднов-

леного яблучного концентрованого соку; 

- купажні сидри – отримують з суміші зброд-

жуваних соків і матеріалів різних плодів [3]. 

В залежності від вмісту цукру сидр буває: 

- сухий сидр – не більше 0,3 гр цукру на 100 

мл) − отримують шляхом повного зброджу*-

вання плодового сусла; 

- напівсухий (0,3-2,5 гр цукру на 100 мл), 

напівсолодкий (2,5-5 гр цукру на 100 мл) і 

солодкий сидр (5 гр цукру на 100 мл) – 

отримують шляхом додавання в повністю 

зброджуване плодове сусло цукру або 

концентрованого яблучного соку. 

Від ступеня насичення вуглекислим газом 

сидри бувають: 

- тихі, негазовані сидри – не насичені 

вуглекислим газом; 

- газовані, шипучі сидри – штучно 

насичується вуглекислим газом; 

- ігристі сидри – збагачені вуглекислим 

газом шляхом вторинного бродіння в 

герметичних ємностях [3]. 

Сидр – це французький напій, а тому 

найбільш якісні напої виробляють саме у 

Франції. У Німеччині сидр називають 

яблучним вином – Apfelwein (апфельвайн). У 

Франкфурті навіть щорічно проходить 

фестиваль сидру. Сидр вельми популярний 

напій в Європі, і поступово набирає 

популярність в Україні . 

Метою проведення дослідження являється 

удосконалення сучасної технології 

зброджування напою на основі натуральних 

компонентів з комбінованим складом 

сировини.  

При виробництві слабоалкогольного напою 

типу сидр відібрано два зразки: перший зразок 

– яблучний, складається з двох частин яблук 

солодких сортів та однієї частини кислих 

сортів яблук. Це дає змогу стабілізувати рівень 

цукру на початку процесу зброджування та 

покращити органолептичні показники 

напівпродукту. Другий зразок яблучно-

малиновий має комбінований склад сировини 

що являє собою суміш двох частин яблук та 

однієї частини малини. Обидва зразки перед 

початком процесу ферментації ретельно 

миють,відбирають не якісну сировину та 

подрібнюють за допомогою шнеків. Далі 

подрібнену суміш засипають в резервуар 

(скляна банка з гідрозатвором) та розміщують 

в тепле місце для процесу зброджування 

строком на 4 дні при температурі 32°С. Через 

чотири дні обидва зразки фільтрують крізь 

фільтр-прес, тим самим звільнюючи від мезги 

та жому. Після фільтрації зразки 

напівпродуктів зливають назад в резервуари та 

направляють на відстоювання на 3 дні в тепле 

не освітлене місце з температурою 32°С. Після 

відстоювання зразки направляються на 

фільтрацію за допомогою активованого 

вугілля де проходячи через вугільні фільтри 

повністю звільняються від дисперсних часток 

та освітлюються до приємного світло-жовтого 

кольору [4].  

Після процесу фільтрації готовий сидр 

стабілізують додаванням лактозо-фруктозного 

сиропу та підготовленого комплексу 

мікроорганізмів для покращення 

органолептичних показників та підвищення 

корисності продукту.  

Далі готовий сидр направляється до 

розливу в пляшки,маркується та переноситься 

до холодильної камери де буде зберігатися при 

температурі 5°С. Кінцевий строк реалізації 

напоїв складає 10 днів з моменту розливу в 

пляшки [5].  

На протязі 8 днів процесу виробництва 

слабоалкогольного напою проводиться відбір 

проб та фізико-хімічні, мікробіологічні та 

органолептичні аналізи як сировини так і 
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напівпродуктів та готового до розливу та 

упаковки продукту. 

Для визначення вмісту міцності спирту 

використовують спиртометри (спиртоміри), 

що показують вміст етилового спирту в 

градусах, тобто у відсотках за об'ємом.  

Зразок поміщають у скляний мірний 

циліндр і при 20°С заміряють по шкалі 

спиртометру значення концентрації спирту. 

Метод застосовується для визначення вмісту 

спирту в горілках, винах, лікерах, пиві, 

кон`яках та інших спиртвмісних продуктах.  

Отримані результати дослідження занесені 

до таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Визначення міцності напоїв 

Найменування  

 

          

                

             Кількість днів 

Міцність,% об 

1-3 3-5 5-7 7 

№1 яблучний 0 2 4 4 

№2яблучно-

малиновий  

0 3 5 5 

 

Аналізуючи отримані дані можна зробити 

висновок, що найбільша міцність двох зразків 

припадає на кінець процесу зброджування 

напоїв (5-7 день). Це дає змогу скоротити 

виробничі процеси та процес виготовлення 

сидру в цілому що дає позитивний 

економічний ефект.  

При проведені аналізу  на кінець 

проведення експерименту (7-ий день) 

отримані зразки повність відповідають 

санітарним нормативам. При приготуванні 

напою, а саме перед процесом зброджування 

було внесено штам молочнокислих бактерій.  

Таким чином проведені дослідження 

свідчать про те що молочнокислі 

мікроорганізми мають високу антагоністичну 

дію по відношенню до отриманих культур.  

Отримані дані показують можливість 

використання штамів молочнокислих бактерій 

у виноробній промисловості з метою 

покращення мікробіологічного контролю 

готового продукту. В ході виконання 

дослідження проведено ряд фізико-хімічних 

(визначення водневого показника, вологість, 

вміст цукру, кислотність) та мікробіологічних 

аналізів (визначення БГКП, ЗМЧ усіх зразків, 

кількість молочнокислих бактерій).  

Досліджували показники мікробіологічної 

безпеки слабоалкогольного, плодово-ягідного 

напою в різні етапи його виробництва. 

Мікробіологічні показники перевірялись на 3 

день з моменту приготування зразків та на 7 

день зброджування. У роботі використовува-

лись  загальноприйняті та модифіковані 

методи аналізу органолептичних та фізико-

хімічних показників слабоалкогольних напоїв 

та концентрованих яблучних соків, мікробіо-

логічні аналізи сировини, сусла та готового 

продукту, математична обробка даних з 

використанням комп’ютерних програм. 

Рекомендовано необхідність використо-

вувати у якості продуцента процесів зброджу-

вання рослинної  сировини комплекс корисних 

молочнокислих бактерій роду Lactobacillus.  

Розраховано та експериментально обґрун-

товано оптимальний час бродіння (8 діб) та 

температуру( 32°С) . Встановлено позитивний 

вплив на органолептичні показники напою та 

організм людини в цілому використання 

молочного цукру та фруктози у якості 

підсоложувачів.  
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Тришина В.Ю., Шквиренко Л.А., Четверикова Е.С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВО-

ЯГОДНЫХ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ИХ 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ПОЗИТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

В статье предложено совершенствование технологии производства слабоалкогольного напитка на основе плодово-

ягодного сырья с комбинированным составом. Производство относится к пищевой промышленности, а именно к 

винодельческой отрасли, в частности к производству яблочных слабоалкогольных напитков типа сидр и 

предназначено для приготовления, освоения и внедрения новых пищевых продуктов с целью улучшения качества 

потребительского рынка Украины. Проанализирован существующий рынок слабоалкогольных напитков, их 

классификация и популярность. 

Исследовано влияние на организм человека ряда алкогольных и слабоалкогольних напитков. Предложено добавление 

лактозы и фруктозы в качестве улучшения органолептических показателей качества сидра. 

Была разработана собственная технология производства слабоалкогольных напитков типа сидр на основе 

патентов.  

Также был проведен физико-химический и микробиологический анализ напитка собственного производства с 

соблюдением действующих нормативных и законодательных актов. 

Ключевые слова. Яблоко, сидр, органолептический анализ, мезга, сбраживание. 

 

Trishyna V., Shkvirenka L.A., Chetverikova K.S. 

IMPROVEMENT OF EXISTING TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF FRUIT-BERRY LOW-ALCOHOLIC 

BEVERAGES FOR THE IMPROVEMENT OF THEIR ORGANOLEPTIC PROPERTIES AND POSITIVE 

INFLUENCE ON THE HUMAN ORGANISM 

The article proposes the improvement of the technology of production of low-alcohol beverage on the basis of fruit and berry 

raw materials with a combined composition. Production relates to the food industry, namely the wine industry, in particular 

to the production of low-alcohol soft drinks such as cydre type, and is intended for the preparation, development and 

introduction of new food products in order to improve the quality of the Ukrainian consumer market. The existing market of 

low-alcohol beverages, their classification, and popularity are analyzed. 

The influence on the human organism of a number of alcoholic and low alcoholic beverages has been investigated. The 

addition of lactose and fructose has been proposed as an improvement in the organoleptic quality of cydre. 

It developed its own technology for the production of low-alcohol beverages such as patent-based cydre. Also, a physico-

chemical and microbiological analysis of the beverage of own production was carried out in compliance with the current 

normative and legislative acts. 

Keywords. Apple, cydre, sensory analysis, pulp, fermentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


