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Консистенція рідких кисломолоч#
них напоїв обумовлена сукупністю ба#
гатьох чинників: хімічним складом мо#
лока#сировини, загальним вмістом у
молочній суміші сухих речовин, білка,
жиру, дисперсністю жирових кульок і
міцел казеїну, ступенем їх гідратації та
агрегації, видовим складом і власти#
востями заквашувальних препаратів,
режимами теплової обробки, ме#
ханічною дією на молочно#білковий
згусток у процесі перемішування,
охолодження, фасування [1, 5].
На консистенції кисломолочних
гелів суттєво позначається вміст у мо#
лоці сухих речовин. Збільшення масо#
вої частки сухого знежиреного молоч#
ного залишку (СЗМЗ) суміші сприяє
зростанню кількості міжмолекулярних
просторових зв'язків між частинками
казеїну, що призводить до інтен#
сивнішої їх взаємодії. Унаслідок цього
помітно збільшується в'язкість про#
дукту і знижується ступінь синерезису
під час зберігання [2].
На формування структури кисло#
молочних напоїв значною мірою
впливає додавання спеціальних
білкових концентратів різного похо#
дження: отриманих висушуванням,
згущенням або ультрафільтраційним
обробленням молочної сировини.
Сухі молочні продукти одержують на
основі молочно#білкової лакто#
зовмісної сировини; їх додавання у
кисломолочні напої сприяє підви#
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щенню поживної й біологічної цін#
ності продукту [5].
Літературні дані свідчать про такі
позитивні зміни якості кисломолоч#
них напоїв, що відбуваються внас#
лідок додавання сухих продуктів із
сироватки (концентратів, ізолятів
або гідролізатів сироваткових білків,
денатурованих сироваткових білків):
збільшення в'язкості й зменшення
синерезису, збільшення утворення
ацетальдегіду, покращення органо#
лептичних властивостей [5].
Крім суб'єктивної органолептичної,
доцільно використовувати об'єктивну
оцінку консистенції кисломолочних
продуктів. Вона полягає у визначенні
реологічних характеристик, таких як
в'язкість, пружність, еластичність,
розміри часточок та їх розподіл [2, 7].
Мета дослідження – визначення
впливу на консистенцію кисломо#
лочного напою збільшення масової
частки білка за рахунок введення су#
хих молочних продуктів.
Об'єкт та предмет дослідження.
Об'єктом дослідження був кисломо#
лочний напій з масовою часткою жиру
1% (контрольна проба) та збільшеною
масовою часткою сухих речовин у
дослідних пробах за рахунок введення
таких сухих молочних продуктів:
– № 1 – частково демінералізова#
на суха сироватка, має натуральний
молочний присмак, є джерелом вуг#
леводів і білків, містить 70% лактози,
20% білка, 1% жиру;
– № 2 – являє собою легкороз#
чинну, частково демінералізовану
сироватку, містить 57% лактози,
32% білка й 2% жиру;
– № 3 – концентрат сироваткових
білків, отриманий розпилювальним
сушінням, є джерелом білка, оскіль#
ки містить 65% білка, 13% лактози,
5% жиру;
– № 4 – сироватковий концент#
рат, отриманий розпилювальним
сушінням, має солодкуватий смак,
містить 30% білка, 5% жиру, вугле#

водний компонент представлений
лактулозою з масовою часткою 45%.
Вимірювали умовну в'язкість, ступінь
синерезису й вологоутримувальну
здатність дослідних проб кефіру.
Методи дослідження. Для ви#
значення умовної в'язкості викорис#
товували віскозиметр витікання ВЗ#
246, встановлювали тривалість (у
секундах) безперервного витікання
певного об'єму продукту через со#
пло певного діаметра.
Ступінь синерезису встановлювали
фільтраційним методом: вимірювали
об'єм сироватки (у см3), що виділи#
лась із 100 см3 кефіру за дві години
фільтрування через паперовий фільтр.
Визначення вологоутримувальної
здатності полягало у вимірюванні
кількості сироватки, що відокремилась
під час центрифугування підготовленої
проби продукту. Для цього пробу
дослідного кефіру вміщували у центри#
фужну пробірку об'ємом 10 см3 і цент#
рифугували впродовж 15 хвилин (час#
тота обертання становила 1000 об/хв.).
Відмічали об'єм виділеної сироватки й
розраховували вологоутримувальну
здатність за формулою:
ВУЗ = ( 1 – а/в) · 100, де
ВУЗ – вологоутримувальна здатність
кефіру, %;
а, в – маса сироватки й кефіру
відповідно.
У дослідних пробах кефіру
вимірювали титровану кислотність.
Проведення та результати
дослідження. Дослідні проби
відрізнялися видами сухих молочних
продуктів, що використовувались
для підвищення масової частки
білка, та дозами їх внесення. Так,
1#ша проба є контрольною (являє
собою сквашену молочну основу);
2#га, 3#тя і 4#та проби містять 0,6,
0,7 і 0,8% сухого продукту 1; 5#та,
6#та і 7#ма проби містять 0,6, 0,7 і
0,8% продукту 2 відповідно, 8#ма
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проба містить 0,3% продукту 3, а
9#та проба містить 0,5% продукту 4.
Сухі молочні продукти перед вне#
сенням у нормалізовану суміш розчи#
няли в знежиреному молоці за темпе#
ратури 40–60°С упродовж 10–15 хви#
лин. Пастеризацію здійснювали за
температури 92–95°С з витримкою
5 хвилин. Для заквашування застосо#
вували заквашувальні препарати
прямого внесення. Сквашування
проводили за температури 25°С про#
тягом 14 годин. Зберігали виготов#
лені проби за температури 4±2°С.
Органолептична оцінка консис#
тенції кисломолочного напою наве#
дена в таблиці 1. Смак і запах
дослідних проб, виготовлених з до#
даванням сухих молочних про#
дуктів, був приємним чистим кисло#
молочним із менш вираженою гост#
ротою, ніж у контрольній пробі. За#
значимо, що органолептичні й фізи#
ко#хімічні показники дослідних проб
не зазнали суттєвих змін у процесі
зберігання за температури 4±2°С
упродовж 14 діб.
Збагачення молочної основи су#
хими молочними продуктами при#
звело до підвищення умовної в'яз#
кості в дослідних пробах кисломо#
лочного напою. Для проб із дода#
ванням продукту № 1 підвищення
в'язкості становило 10,7; 13,1;
14,6%, для проб із додаванням про#
дукту № 2 – 20,0; 31,2; 50,0% та для
проби з продуктом № 3 – 84,6%. На
рисунку 1 представлені результати
вимірювання умовної в'язкості
дослідних проб кисломолочного
продукту в першу добу зберігання.
Введення в молочну основу сухих
молочних продуктів при виготов#
ленні кисломолочного напою спри#
чинило зменшення здатності до си#
нерезису дослідних проб. На рисун#
ку 2 показано синеретичні власти#
вості кисломолочного напою, обу#

Рис. 1. Умовна в'язкість кисломолочного напою залежно від виду та дози
внесення сухих молочних продуктів

Рис. 2. Синеретичні властивості дослідних проб кисломолочного напою

мовлені підвищенням масової част#
ки сухих речовин. Відзначали змен#
шення здатності до синерезису для
проб 2#ої, 3#ої і 4#ої на 7,0%, для
5#ої, 6#ої і 7#ої проби на 6,0, 11,0 і
8,0% відповідно, для 8#ої проби на
8,0% та для 9#ої проби на 6%.
Спостерігали зміни вологоутри#
мувальної здатності (ВУЗ) у

Таблиця 1.
Оцінка консистенції дослідних проб кисломолочного напою
Проби
1 (контрольна)
2 (0,6% продукту 1)
3 (0,7% продукту 1)
4 (0,8% продукту 1)
5 (0,6% продукту 2)
6 (0,7% продукту 2)
7 (0,8% продукту 2)
8 (0,3% продукту 3
9 (0,5% продукту 4)
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Консистенція
Однорідна, в міру рідка
Однорідна, щільніша за контрольний
зразок

Однорідна, із ще більш щільнішим згустком
Однорідна в міру щільна
Однорідна, щільніша, ніж у контрольному
зразку

дослідних зразках кисломолочного
напою, але вони не були такими
значними, як зміни інших показників
(умовної в'язкості та ступеня сине#
резису). Дані з визначення волого#
утримувальної здатності наведені у
вигляді гістограми на рисунку 3.
Висновки
Кисломолочні напої, виготовлені
з додаванням сухих сироваткових
концентратів, мають виражений кис#
ломолочний смак і запах. Викорис#
тані добавки не погіршують смакові
властивості кисломолочних напоїв.
Відзначено поліпшення консис#
тенції дослідних проб кисломолоч#
ного напою, що були виготовлені з
додаванням сухих молочних про#
дуктів. Збільшення умовної в'язкості
та зменшення ступеня синерезису
безпосередньо залежать від масо#
вої частки сухих речовин у кисломо#
лочному напої.
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Рис. 3. Вологоутримувальна здатність дослідних проб кисломолочного напою
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