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ПОПЕРЕДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ 

ЗАМОРОЖЕНИХ М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ ВИРОБІВ ПІДВИЩЕНОЇ 

БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ 
 

Сьогодення вимагає створення нових біологічно збагачених продуктів харчування., Це пояснюється тим, що 

останнім часом харчування населення не забезпечує організм основними нутрієнтами, в тому числі, білками 

спостерігається загальне зниження енерговитрат при надмірному споживанні жирної та вуглеводної їжі. При 

цьому сучасна людина все частіше віддає перевагу напівфабрикатам, приготування яких не вимагає багато часу. 

Зазначене та аналіз доступних джерел повноцінних білків показує доцільність розробки заморожених 

фаршированих м’ясних січених напівфабрикатів. Рецептура виробів включає основну сировину – фарш, отриманий з 

м’яса курки, та начинки з використанням ягід чорниці, журавлини, обліпихи, які дозволять отримати готові вироби 

підвищеної біологічної цінності. 

Метою даного наукового дослідження було дослідження процесу теплового кулінарного оброблення заморожених 

фаршированих січених виробів виготовлених з м’яса курки з використання ягідної сировини: журавлини, обліпихи, чорниці. 

Отримані результати випробувань дозволили отримати рекомендовані параметри жарення заморожених 

фаршированих січених м’ясних напівфабрикати з використанням м’яса курки та ягід журавлини, обліпихи і чорниці. 

Готові вироби з виходом що найменше 80 % можливо отримати шляхом жарення зазначених напівфабрикатів у 

фритюрі температурою 130 °С протягом 10…11 хвилин. 

Ключові слова: заморожені напівфабрикат, фаршировані м’ясні січені вироби, чорниця, журавлина, обліпиха, теплова обробка 
 

Постановка проблеми. Пріоритетом 

державної політики є поліпшення структури 

харчування через забезпечення населення 

якісною їжею. Покращення харчування вбачають 

за рахунок збільшення харчової цінності їжі [1]. 

Останніми роками різні групи населення 

України споживають їжу з калорійністю, яка в 

цілому може забезпечити організм основними 

нутрієнтами. При цьому, раціон є з певними 

структурними дисбалансами [2]. Так, наприклад, 

потреба у тваринному білку задовольняється 

тільки на 80 % в білках, що пов’язано з ціновою 

недоступністю. При цьому, більшість населення 

країни вживають у їжу надмірну кількість жирів і 

вуглеводів, недостатню кількість вітамінів та 

мінеральних речовин. Науково-технічний і 

соціальний прогрес призвів до зниження в 1,5…2 

рази енерговитрат українців [3-4]. Враховуючи 

вищезазначене необхідним є створення продукції, 

яка б відповідала вимогам адекватного 

харчування, з підвищеною біологічною цінністю, 

а, враховуючи важливість вирішення питання 

дефіциту вітамінів і мікроелементів, доцільним 

буде виробництво такої продукції з 

функціональними властивостями. 

Особливої уваги заслуговують технології 

виробів з січеної м’ясної сировини. Динаміка 

сучасного життя людини висуває до їжі крім 

традиційних вимог (якість, ціна) вимоги зручності 

використання, складу, харчової цінності [5]. 

Сьогодні ринок заморожених напівфабрикатів 

постійно розширюється та зростає, що 

пояснюється зручністю використання таких 

продуктів та їх доступністю для споживачів. У 

структурі продовольчого ринку України 

заморожені напівфабрикати складають 16…17 % 

у порівнянні, наприклад, з США – 59…62 % [6] 

Український ринок заморожених 

напівфабрикатів представлений вітчизняними 

виробниками та незначною часткою 

закордонних. Імпорт, як правило, реалізують у 

великих містах, ціна яких вища ніж вітчизняні 

аналоги. Українські виробники домінують 

практично у всіх сегментах ринку замороженої 

продукції, крім плодоовочевих та морепродуктів, 

де як і раніше переважають зарубіжні товари [6]. 
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Таким чином, розробка технології 

фаршированих м’ясних виробів підвищеної 

біологічної цінності є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковцями обґрунтовано та доведена 

ефективність використання у рецептурах 

м’ясних січених виробів рослинної сировини, 

що дозволяє створювати продукт з 

покращеними властивостями. Функціонально-

технологічні добавками рослинного 

походження представлені крупами, овочами, 

фруктами і ягодами. Використовуючи певне 

співвідношення рослинних компонентів з 

основною сировиною можливо отримати 

готовий продукт зі збалансованим хімічним 

складом, з підвищеною біологічною цінністю, 

з функціональними властивостями [7]. 

Здавна відомо про корисні властивості 

ягідної сировини. Серед такої сировини 

особливе місце займають ягоди журавлини, 

чорниці та обліпихи. Свіжі ягоди багаті за 

своїм хімічним складом та не втрачають 

корисності при тривалому зберіганні у 

замороженому стані [8-10]. 

Журавлина – це ягода, яка має кислий смак, 

саме тому її рідко вживають у сирому вигляді. 

Зазвичай журавлина є головним елементом для 

виготовлення соків, соусів та харчових добавок. 

Деякі дієтологи зараховують журавлину у 

категорію суперфудів, оскільки містить високу 

концентрацію корисних речовин – нутрієнтів та 

антиоксидантів. У 100 г сирої журавлини 

міститься всього 50,6 кКал, 95,8 г води, 0,4 г 

білку, 13,4 г вуглеводів, 0,1 г жирів, 4,6 г 

клітковини і 4,4 г цукру. Окрім цього, 

журавлина багата на вітаміни та мінерали. 

Журавлина містить 14,6 мг вітаміну С і 1,3 мг 

вітаміну Е, які виконують роль антиоксидантів 

та мають позитивний вплив на стан шкіри, 

м’язів та кісток, та вітамін 5,6 мг вітаміну К, 

який бере участь у згортанні крові. Серед 

мінералів варто згадати марганець, якого ягоди 

журавлини налічують близько 20 % добової 

норми. Важливість цього елементу пов’язана з 

швидкістю протікання метаболізму та росту. 

Також ягоди містить 3 % добової норми міді, 

яка відповідає за здоров’я серця; 1 % – 

кальцію 2 % – заліза, 2 % – магнію, 1 % – 

фосфору, 3 % – калію, 1 % – цинку [8]. 

Чорниця – «золото» українських лісів. ЇЇ смак 

унікальний – незабутній кисло-солодкий смак. 

Смачна лісова ягода багата на вітаміни і 

мікроелементи, а саме: кальцій, магній, вітамін С, 

вітамін РР, фосфор, натрій, вітамін групи В. 

Чорниця багата на вітамін С, який підвищує 

стійкість організму до інфекцій, є 

антиоксидантом, підвищує тонус та загальний 

стан здоров’я, на вітамін А, який має визначний 

вплив на корегування зору людини за рахунок 

кровопостачання сітківки ока. Достатній вміст 

вітаміну В2 у ягодах сприяє покращенню роботи 

нервової системи, робить волосся шовковистим, 

шкіру м’якою, нігті міцними і допомагає 

позбавитися від хейліту. Чорниця багата на 

антоціани, які не тільки є барвниками, що 

надають ягоді її насичено-синій колір, а й корисні 

як профілактичний засіб проти серцево-судинних 

і онкологічних захворювань. Присутні у чорниці 

дубильні речовини та пектин. Останній має 

важливу роль для травлення покращуючи 

функцію кишечника, і таким чином, допомагає 

виводити з організму шлаки і токсини (Користь 

та шкода чорниці для організму людини [9]. 

Обліпиха – дрібні помаранчеві ягоди, які 

володіють корисним складом: калій, кальцій, 

магній, залізо та фосфор. Окрім цього, ягоди 

містять фолієву кислоту та безліч вітамінів, 

серед яких: В1, В2, В6, С та Е. Ягоди містять олії, 

які виконують лікувальну функцію для хвороб 

шлунково-кишкового тракту та шкірних 

захворювань. Обліпихова олія – унікальний 

продукт, який містить усі чотири поліненасичені 

жирні кислоти: Омега-3, Омега-6, Омега-7 та 

Омега-9. Окрім цього, обліпиха є засобом для 

підтримки імунітету, оскільки містить у своєму 

складі велику кількість аскорбінової кислоти. 

Захищає організм від інфекцій. Обліпиха має 

високий вміст рослинних сполук – флавоноїдів. 

Вживання обліпихи може зміцнити імунну 

систему людини та збільшити стійкість до 

хвороб. Так, дослідження довели, що обліпихова 

олія пригнічує ріст бактерій, особливо кишкової 

палички. Флавоноїди в ягодах обліпихи та 

ненасичені жирні кислоти в олії можуть 

покращити функцію серцево-судинної системи 

та запобігти захворюванням серця [10].  

Крім того, порівняльний аналіз доступної 

м’ясної сировини довів, що курятина є 

найдешевшою, ціною за білковою складовою і 

низькокалорійною сировиною. Поруч з цим, 

кількість незамінних амінокислот (8479 мг/100 г) 

у м’ясі курки переважає значення у м’ясі іншої 

свійської птиці. Так, 100 г курятини І ґатунку 

містить 1017мг валіну, 1028 мг ізолейцину, 

https://life.liga.net/poyasnennya/article/chto-takoe-superfudy-i-kak-ih-ispolzovat-v-povsednevnoy-jizni-retsepty
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18278485/
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/jmf.2005.8.518
https://life.liga.net/poyasnennya/article/podsolnechnoe-olivkovoe-ili-kokosovoe-kakoe-maslo-vybrat-obyasnyaet-dietologinya
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3317027/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3317027/
https://www.researchgate.net/publication/283105143_Sea_buckthorn_Hippophae_rhamnoides_L_as_a_potential_source_of_nutraceutics_and_its_therapeutic_possibilities_-_A_review
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1819 мг лейцину, 1931 мг лізину, 518 мг 

метіоніну, 961 мг треоніну, 354 мг триптофану 

і 851 мг фенілаланіну [11]. Зазначене 

дозволило стверджувати про доцільність 

створення нових м’ясних січених виробів з 

використанням м’яса курки. 

Мета статті. Метою даного наукового 

дослідження будо дослідження процесу 

теплового кулінарного оброблення заморожених 

фаршированих січених виробів виготовлених з 

м’яса курки з використання ягідної сировини: 

журавлини, обліпихи, чорниці. 

Основні результати дослідження. 
Враховуючи вищезазначене, розроблено 

технологію заморожених фаршированих 

м’ясних січених виробів з м’яса курки 

підвищеної біологічної цінності за рахунок 

використання ягідної сировини. 

За основу обрано традиційні рецептури 

«Котлети з філе птиці, фаршировані соусом 

молочним з грибами» і «Биточки січені з 

курки, фаршировані овочами» [12]. Узявши до 

уваги обидві рецептури та технології 

фаршированих січених виробів з м’яса курки, 

розроблена та розрахована технологія 

виробництва заморожених фаршированих 

м’ясних січених напівфабрикатів «Биточки з 

філе курки фаршировані ягодами». Рецептура 

наведена у таблиці 1. 

 

Таблиця 1  

Рецептура заморожених напівфабрикатів «Биточки з філе курки фаршировані ягодами» 

Сировина 
Маса, г 

Брутто Нетто 

Курка 308 111 

Хліб пшеничний 27 27 

Молоко 39 39 

Внутрішній жир 4 4 

Маса котлетної маси - 180 

Фарш:   

Масло вершкове 3 3 

Борошно пшеничне 5 5 

Вершки 20 20 

Ягоди свіжі (журавлина, обліпиха, чорниця - 25 

Маса фаршу - 30 

Сухарі 15 15 

Маса напівфабрикату - 225 
 

Технологія запропонованих виробів полягає у 

наступному. Готують котлетну масу шляхом 

подрібнення на м’ясорубці м’яса птиці і жиру з 

подальшим поєднанням із замоченим у молоці 

черствим хлібом, повторним пропускання на 

м’ясорубці і вибиванням фаршу. Потім її 

порціонують, надають форму кружалець 

товщиною 1 см, на середину кладуть 

попередньо підготовлений заморожений ягідний 

фарш, краї з’єднують, панірують, формують у 

вигляді биточків, піддають шоковій 

заморожуванні. Ягідний фарш отримують 

шляхом припускання ягід у вершках з 

подальшим їх поєднанням з пасерованим 

борошном. Отриманий фарш охолоджують. 

Поміщають з метою надання зручної для 

формування биточка форми і консистенції у 

прямокутні форми і піддають заморожуванню. 

Дослідження процесу теплового 

кулінарного оброблення заморожених 

фаршированих січених виробів виготовлених з 

м’яса курки з використання ягідної сировини: 

журавлини, обліпихи, чорниці проводили 

наступним чином. Контрольні зразки готували 

за запропонованою технологією без 

заморожування. Дослідні зразки 

напівфабрикатів заморожували протягом 1,5 

год при шоковій температурі 30 °С до 

температури у м’ясній січеній товщі 18 °С з 

розміщеною термопарою у січеній м’ясній 

товщі. Для подальшого зберігання 

напівфабрикати пакували у герметичні 

поліетиленові пакети і застосовували 

температуру близько 18 °С…20 °С. 

Відповідно до запропонованої технології 

передбачено проведення теплової обробки у 
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фритюрі. Для цього використовували об’єм 

фритюру у 4 рази більший у порівнянні з 

об’ємом оброблюваного продукту. Фритюр, 

який використовували для дослідження, це 

олія соняшникова рафінована нагріта до 

температури 129±1 °С. До фритюру 

завантажували напівфабрикати та смажили до 

досягнення у середині виробів 74 °С. Отримані 

середні результати часу жарення та втрат при 

тепловій обробці наведені у таблиці 2. 
 

Таблиця 2  

Дослідження часу жарення та втрат при тепловій обробці  

фаршированих м’ясних січених виробів 

Назва 

досліджуваного 

зразка 

Температура 

фритюру, °С 

Час, с 
Втрати під час теплової 

обробки,% 

Контрольний не 

заморожений н/ф 

Дослідний 

заморожений 

н/ф 

Контрольний не 

заморожений 

н/ф 

Дослідний 

заморожений 

н/ф 

Биточки з філе 

курки 

фаршировані 

журавлиною 

129 483 611 12,3 18,1…18,2 

Биточки з філе 

курки 

фаршировані 

обліпихою 

129 485 613 12,5 18,2 

Биточки з філе 

курки 

фаршировані 

чорницями 

129 484 615 12,4 18,1 

 

Аналіз даних табл. 2 свідчить, що для 

контрольних заморожених зразків час 

термообробки збільшується на 26,5 % і складає 

близько 10,2…10,3 хв для доведення заморожених 

напівфабрикатів до готовності. Поруч з цим, вихід 

готових виробів дослідних зразків зменшується, 

втрати при обробці склали 18,1…18,2 %, що на в 

1,5 рази більші у порівнянні з контролем. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

розроблені заморожені фаршировані січені 

м’ясні напівфабрикати з використанням м’яса 

курки та ягід журавлини, обліпихи та чорниці 

рекомендовано готувати шляхом жарення у 

фритюрі нагрітому до 130 °С протягом 10…11 

хв. Вихід готових продуктів за таких умов 

становитиме не менше 80 відсотків. 
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Фарисеев Андрей Геннадиевич, Чумак Даниил Евгеньевич, Синица Игорь Витальевич  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЗАМОРОЖЕННЫХ 

МЯСНЫХ СЕЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

Настоящее время требует создания новых биологически обогащенных продуктов питания. Это объясняется тем, 

что в последнее время питание населения не снабжает организм основными нутриентами, в том числе белками, 

наблюдается общее снижение энергозатрат при чрезмерном потреблении жирной и углеводной пищи. При этом 

современный человек все чаще предпочитает полуфабрикаты, приготовление которых не требует много времени. 

Данные и анализ доступных источников полноценных белков показывает целесообразность разработки 

замороженных фаршированных мясных рубленых полуфабрикатов. Рецептура изделий включает в себя основное 

сырье – фарш, полученный из мяса курицы, и начинки с использованием ягод черники, клюквы, облепихи, которые 

позволят получить готовые изделия повышенной биологической ценности. 

Целью данного научного исследования было исследование процесса тепловой кулинарной обработки замороженных 

фаршированных рубленых изделий, изготовленных из мяса курицы с использованием ягодного сырья: клюквы, 

облепихи, черники. 

Полученные результаты испытаний позволили получить рекомендуемые параметры жарки замороженных 

фаршированных мясных полуфабрикатов с использованием мяса курицы и ягод клюквы, облепихи и черники. 

Готовые изделия с выходом менее 80 % можно получить путем жарки указанных полуфабрикатов во фритюре 

температурой 130 °С в течение 10…11 минут. 

Ключевые слова: замороженные полуфабрикат, фаршированные мясные рубленых изделия, черника, клюква, 

облепиха, тепловая обработка 
 

Farisieiev Andrii Hennadiiovych, Chumak Danyil Yevheniiovych, Synytsia Ihor Vitaliiovych, 

PREVIOUS RESEARCH OF THE PROCESS OF HEAT TREATMENT OF FROZEN MINCED MEAT 

PRODUCTS OF HIGH BIOLOGICAL VALUE 

Today requires the creation of new biologically enriched foods. This is due to the fact that recently the population's diet does 

not provide the body with essential nutrients, including proteins. The general decrease in energy consumption at excessive 

consumption of fatty and carbohydrate food is observed. At the same time, modern man increasingly prefers semi-finished 

products, the preparation of which does not require much time. This and the analysis of available sources of complete 

proteins shows the feasibility of developing frozen stuffed minced meat semi-finished products. The recipe of the products 

includes the main raw materials - minced meat obtained from chicken meat, and fillings with the use of blueberries, 

cranberries, sea buckthorn, which will allow to obtain finished products of high biological value. 

The purpose of this research was to study the process of thermal cooking of frozen stuffed chopped products made from 

chicken meat using raw berries: cranberries, sea buckthorn, blueberries. 

The obtained test results allowed to obtain the recommended frying parameters of frozen stuffed minced meat semi-finished 

products using chicken and cranberries, sea buckthorn and blueberries. Finished products with a yield of at least 80% can be 

obtained by frying these semi-finished products in a deep fryer at a temperature of 130 ° C for 10… 11 minutes. 

Key words: frozen semi-finished product, stuffed minced meat, blueberries, cranberries, sea buckthorn, heat treatment 
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