
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ  ХАРЧОВИХ ДОБАВОК У 

КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЇХ АЛЬТЕРНАТИВА 

Маріанна Павлишин 1, Євгенія Бурак 2, Наталія Шувар 3,  

Олена Задорожна 4, Василина Саган 5 

P.Maryanka@i.ua 
1, 2, 4, 5 Львівський національний університет імені Івана Франка, м.Львів, 

Україна 
3 Середня загальноосвітня школа №21 м.Львова 

 

   Сьогодні практично все промислове виробництво кондитерських виробів, у 

т.ч. борошняні кондитерські та цукристі кондитерські вироби ґрунтується на 

використанні харчових добавок. Такі добавки здешевлюють продукт, 

продовжують тривалість зберігання, покращують товарний вигляд, а 

натуральні добавки дозволяють задовольнити найвибагливіші смаки 

споживача, поліпшити споживні властивості та біологічну цінність продукту. 

Важко не погодитися з авторами енциклопедії про те, що досягнення НТП 

сприятиме подальшому розвитку та глибшому використанні штучних 

харчових добавок для кондитерських виробів. У подальшому будуть 

з`являтися  солодощі нового покоління, що відповідатимуть вимогам та 

реаліям сьогодення. Лякатися літери «E» на етикетці не варто, до них треба 

ставитися із розумом [1].  

   Чудовою альтернативою замінників штучних добавок є використання 

натуральної місцевої рослинної сировини, яка являється нетрадиційною для 

шоколадних цукерок, тортів і тістечок. Над розробкою та науковими 

дослідженнями таких добавок й працює колектив кафедри управління та 

експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

    Нами розроблено спосіб виробництва цукатів овочевих у лимонному сиропі 

із цедрою. При виробництві цукатів використано місцеву овочеву сировину: 

 – буряк "Детройт" ТМ "GSN Semences" [2], 

 – моркву "Шантане королівська" ТМ "Весна" [3], 

 – гарбуз "Цукерка" ТМ "Весна" [4], 

 – кабачки-цукіні "Кавілі F1" [5].  

    

   Відмінні результати експериментальних досліджень за органолептичними та 

фізико-хімічними показниками, отримані в лабораторії товарознавчих 

досліджень економічного факультету (рис.1), свідчать про перспективність та 

доцільність застосування овочевих цукатів для виробництва екологічно 

безпечних, здорових солодощів нового покоління.  
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Рис.1. Досліджувані зразки овочевих цукатів (збільшення в масштабі 20 раз): 

а) з кабачків (Cucurbita pepo var. giraumontia), б) з гарбуза (Cucurbita L.),  

в) з моркви (Daucus L.),                                       г) з буряка (Beta vulgaris) 
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