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М’ЯСНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ 

 
На сьогодні структура харчування населення потребує розширення 

лінійки продуктів, які мають високі харчові та біологічні характеристики та є 
оригінальними та призначені для здорового харчування [1, с. 76]. Більшість 
техно-новинок актуальні для ресторанного бізнесу. Вони піднімають імідж 
закладу, й виводять на новий рівень до успішного технологічного ресто-
ранного бізнесу [2, с. 230]. За останні десятиріччя імунна система населення 
має велике навантаження в результаті несприятливих чинників навколишнього 
середовища, шкідливих звичок, нездорового харчування та пов’язаних із ним 
аліментарно-обумовлених захворювань, стресів, інфекційних агентів, що 
отримали назву антропоекологічного інфекційно-імунологічного напруження. 
В останні роки в країні спостерігається тенденція дефіциту харчового білка. 
Так, білки відіграють найважливішу роль у функціонуванні імунної системи, 
адже всі регуляторні цитокіни, рецептори і ферменти є білковими молекулами. 
Білки їжі стимулюють синтез IgA та IgM у пеєрових бляшках. Білки 
розщеплюються в організмі до пептидів, які, засвоюючись в організмі, 
стимулюють імунну систему. До джерел пептидів відносяться: ферментативні 
білкові гідролізати, кисломолочні продукти, ферментовані соєві продукти, 
дієтичні добавки (ДД) та інші. Окрім білків, вітаміни, як жиророзчинні, так і 
водорозчинні, мають активний вплив на імунну систему організму [3, с.16]. 

Мета роботи – розробка нового асортименту м’ясних продуктів для 
здорового харчування. 

За основу взято ДСТУ 4432:2005 паштет м’ясний [4, с. 10]. З метою 
насичення продукту цинком, йодом, селеном, залізом, кальцієм, фосфором, 
калієм, германієм, магнієм, міддю, кобальтом, вітамінами А, С, В1, В2, В6, В9, 
Е, лінолевою кислотою, було додано в’ялені подрібнені ягоди годжі [5, с.4]. 
Для насичення продукту евгенолом – речовиною із потужною антибакте-
ріальною дією – було замінено кардамон (ГОСТ 29052) на базилік (ГОСТ 
56562-2015). Запікання продукту було замінено на приготування на пару для 
максимального збереження поживних речовин та вітамінів. 

Для найбільш ефективного використання змішаних субстратів необ-
хідним є встановлення оптимального молярного співвідношення їх 
концентрацій у суміші. На основі досліджень вмісту амінокислотного скору, 
КРАС та біологічної цінності було отримано певні результати. Так як у 
рецептурі переважає яловичина, для дослідження біологічної цінності було 
взято вміст амінокислотного білка у цьому виді м’яса [6, с. 59]. Була 
розрахована біологічна цінність продукту шляхом використання формул та 
стандартної амінокислотної шкали, запропонованої ВООЗ.  



348 

У результаті проведених досліджень було отримано новий продукт, із 
збагаченою біомасою білком та вітамінами; встановлено біологічну цінність 
продукту та доцільність його приготування у час пандемії Covid-19. 
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КРАФТОВЕ ХЛІБОПЕКАРСТВО: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ 
 

Крафт – це виробництво невеликої кількості продукту на малих 
потужностях. Останні роки слово «крафт» все частіше зустрічається у 
харчовій промисловості, зокрема у сфері ресторанного господарства. 
Сучасне суспільство вибирає якість і екологічність, що і є основними 
характеристиками крафтової продукції. Для забезпечення потреб спожи-
вачів та створення власного бренду заклади ресторанного господарства 
розробляють інноваційну ресторанну продукцію, впроваджують її у меню 
та створюють широкий асортимент додаткових послуг. Так, сьогодні 
спостерігається тенденція популярності закладів ресторанного госпо-
дарства, які пропонують хліб виготовлений за авторським рецептом та 
випечений безпосередньо у ресторані. У результаті, це стало справжнім 
трендом у діяльності об’єктів сфери гостинності [1]. 


